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להלן מספר עדכונים חשובים לקראת עונת הרישום לקורסים סמסטר ב' תשפ''ב:
סמסטר ב' תשפ''ב ייפתח ביום א' בתאריך י'ט באדר א'  20בפברואר 2022
הרישום לקורסים מתחיל בתאריך  18בינואר . 2022יתקיימו שתי ריצות מחשב  -מידע מפורט
בהרחבה באתר החוג.
בטרם תירשמו לקורסים בבידינג ,מומלץ לעיין בתכנית הלימודים לפי חוג שני ,בפירוט הדרישות
המוקדמות/מקבילות/זכאות לבחינה  .וכן במערכת השעות ובלוח בחינות המפורטים באתר החוג.
דגשים חשובים:
הרישום לקורסי בחירה המוצעים בלימודי ההקבץ:
רק תלמידים שהתקבלו ללימודי ההקבץ השונים יוכלו להירשם בריצה הראשונה – יש להקצות  5נקודות
בלבד על מנת להתקבל.
תלמידים המעוניינים בקורסי ההקבץ על מנת שיוכרו כקורסי בחירה כלליים או אלה שמעוניינים להצטרף
כעת ללימודי ההקבץ ,יוכלו להירשם אליהם רק בריצה השנייה .זאת ,בכפוף לעמידה בדרישות הקבלה
ודרישות הקדם לקורסי ההקבץ כמפורט בטבלת תכנית הלימודים של ההקבץ .רשימת הקורסים הפתוחים
תתפרסם בסמוך לריצה השנייה.
יש לשים לב :תלמידים שהצטרפו השנה ללימודי ההקבץ ביזמות – יוכלו להמשיך לקורסים המוצעים
בסמסטר ב' בתנאי שעברו בהצלחה (בציון  60לפחות) בקורס יסודות האסטרטגיה ויסודות השיווק.
תלמידי הקבץ שהחליטו לעזוב את לימודי ההקבץ -מומלץ שיעדכנו את המזכירות על מנת שנוכל לפתוח
בפניכם את האפשרות לצפות במגוון קורסי הבחירה הכלליים .
תלמידים שנבחנים בבחינות מועד ב' במהלך סמסטר ב'-
מאחר והרישום בידינג מתקיים במהלך עונת הבחינות של סמסטר א -הרישום לקורסים בסמסטר ב' הוא
על תנאי עמידה בדרישות הקדם /זכאות לבחינה* כמתבקש .לכן ,מומלץ לתלמיד להירשם
לקורסים המתקדמים ולהבטיח את מקומו בקורס/ים בריצה הראשונה ולא לדחות את הרישום לאחר
עונת הבחינות .והיה והתלמיד לא יעמוד בתנאי  -המזכירות תבטל את רישומו לקורס המתקדם.
אך במקרה בו התלמיד עבר את הדרישה כמתבקש ואין לו צורך ברישום חוזר לקורס המתקדם – חלה
עליו החובה לעדכן את המזכירות על ביטול הקורס המתקדם ( גם אם דיווח הציון נעשה לאחר עונת
הרישום).
קורסים במתכונת חצי סמסטריאליים
מוצעים בחוג קורסים במתכונת חצי סמסטריאליים -מחצית ראשונה /שנייה של הסמסטר .לכן ,מומלץ
לשים לב להיקף שעות הקורס :בקורסים המוצעים כקורסים חצי סמסטריאליים.
השיעור הינו שיעור כפול אך היקף השעות הוא כפי שמפורסם בתכנית הלימודים.
לדוגמה הקורס יסודות האסטרטגיה  Fundamentals of Strategyמוצע בהיקף  2ש"ס ,נלמד  6/7שבועות
במחצית הראשונה של הסמסטר  ,אך ניתן בפגישה אחת כפולה של  4שעות.
בנוסף ,במסגרת לימודי הקבץ ביג דאטה מוצעים שני קורסים הניתנים על אותן שעות אך בשתי מחציות
שונות .הקורסים הם  :טכנולוגיות ביג דאטה ומבוא לאנליטיקה עסקית.
תלמידים הרשומים להקבץ חייבים להירשם לשני קורסים אלה בו זמנית  -מערכת הבידינג לא תפלוט
אותו מהקורסים.
סמינר מחקר:
לא ניתן ללמוד סמינר ללא ציון עובר בשיטות מחקר אמפירי.
שימו לב :היקף הסמינר הוא  2ש"ס .והוא קורס חובה בתכנית הלימודים .אך מקנה  4נק' בשיקלול הציון
הסופי.
הרישום לקורסי בחירה ( -פרויקט) .1:אחריות תאגידית וקשרי קהילה .2 .ייעוץ עסקי לעסקים קטנים
ובינוניים :
הרישום לא יתקיים בבדיניג .בימים הקרובים יישלח אליכם מכתב המפרט את הליך הרישום לשני
פרויקטים אלה .תוצאות הרישום יתפרסמו לפני מועדי הרישום בבדינג.
לימודים בתואר השני :מסלול מצטיינים לתלמידי התואר הראשון – מידע מפורט בהרחבה באתר החוג:
אודות המסלול ( .הבהרה לתלמידי נ-כלכלה :הקורס השלמה פרונטלית לאלגברה לינארית -לא נחשב
במניין השעות).
תלמידים שעונים על תנאי הקבלה למסלול למצטיינים ורצונם להשתלב בלימודי התואר השני בסמסטר ב'
הקרוב ,מוזמנים לפנות בהקדם למזכירות החוג לניהול במייל חוזר .לא יתקבלו בקשות ללא העמידה
בתנאי כמתבקש.

תשומת לבכם לסעיפים חשובים בתקנון החוג:
הפסקת לימודים לסמסטר אחד בשל אי מילוי החובה :פטור בעברית ובאנגלית.
שימו לב ,בחוג לניהול ניתן להשיג את הפטור במשך שלושה סמסטרים :א ,ב וקיץ .לא תינתן ארכה נוספת
מעבר לסמסטר הקיץ ,גם אם בחוג השני ניתנת ארכה
שיפור ציון חיובי על ידי רישום מחדש לקורס
מדיניות הפסקת לימודים ביוזמת הפקולטה.
מילוי החובה :השתתפות בשעות ניסוי במעבדה ההתנהגותית
מומלץ לתלמיד להמשיך ולמלא חובה זו במהלך סמסטר ב' .מילוי חובה זו עד תום סמסטר ב' תשפ''ב הינה
תנאי להמשך לימודיו של התלמיד ברישום לקורסים מתקדמים בשנה ב.
משך הלימודים הנדרש לסיום החובות בחוג לניהול הינו  3שנים
תכנית הקורס (הסילבוס) בקורסים המוצעים בסמסטר ב' יתעדכנו באופן שוטף מתוך מערכת
השעות/תכנית הלימודים.
יש להמשיך ולעקוב אחר שינויים נוספים שיתעדכנו באופן שוטף – תאריך העדכון נרשם ליד הקורס
במערכת השעות.
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וכמובן בבריאות איתנה.
.
צוות החוג לניהול
בברכה,
זהבה בדיחי
מזכירת החוג לניהול –תואר ראשון
הפקולטה לניהול ע"ש קולר
אוניברסיטת תל אביב ,רמת אביב6997801 ,
טלפון +(972) 3 6408931:פקס+(972) 3 6407851 :
http://coller.tau.ac.il/management

