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אוניברסיטת חיפה  -הפקולטה לניהול

פורום עסקים
שנה"ל תשע"ז  ,2016-2017כיתות לשם ,תמר ,תאנה ,זמיר

מטרות הקורס
מטרת הקורס היא להפגיש את הסטודנטים עם מנהלים בכירים מהתעשייה ודמויות מפתח
מהסקטורים הפרטי והציבורי בישראל (חברות ,גופים ועמותות) ,כדי ללמוד מניסיונם הניהולי.
בכוונתנו לנצל את פורום העסקים גם כדי ליצור מפגש בין סטודנטים מהכיתות השונות של תכניות ה-
 , MBAלאפשר להם להכיר אחד את השני וגם להיפגש עם בוגרי תכניות ה MBA-ועם קהלים אחרים
שיוזמנו כאורחים.

מבנה הקורס
במשך תקופת הלימודים (כ 16-חדשים מאוקטובר  2016עד פברואר  ,)2018הפקולטה תארח 5-6
מפגשים של "פורום עסקים" .כל מפגש יארך כשעתיים ,בדרך כלל בשעות הערב.
בכל מפגש ירצו אורח/ים על נושא רלוונטי לניהול עסקים בישראל או בעולם ,מתוך ניסיונם המעשי.
בסוף ההרצאה יהיה זמן לסטודנטים לשאול שאלות.
המפגשים יתקיימו בימים שאינם ימי לימוד.

מטלות ושיטת הציון
הציון בקורס יהיה "השלים" או "לא השלים" .הקורס הוא חלק מתוכנית הלימודים ולפיכך סטודנט
חייב לקבל ציון "השלים" בקורס על מנת להיות זכאי לתואר  .MBAדרישות הקורס:



נוכחות בלפחות ארבעה מפגשי "פורום עסקים" במהלך תקופת הלימודים
(עפ"י חתימה בדף נוכחות)
הגשת  4דו"חות לקחים עפ"י ההסבר להלן :

הר הכרמל ,חיפה  3498838טל' Mount Carmel, Haifa 3498838 , Israel, Phone: 04-8249192 :
 http://management.haifa.ac.ilדוא"ל E-mail: mba@gsb.haifa.ac.il :פקסFax: 04- 8249194 :

החוג למנהל עסקים
Department of Business
Administration

דו"ח לקחים
"דו"ח לקחים" יוגש בפורמט של עמוד אחד :גודל  ,4Aפונט  ,12בעברית או באנגלית.
הדו"ח יוגש למרכזת המנהלי התוכנית הרלוונטית (כל סטודנט יגיש למרכזת של התוכנית אליה הוא
רשום) כנספח לדואר אלקטרוני בתוך  5ימים מיום מפגש הפורום.
בדו"ח יזהה הסטודנט רעיון אחד מההרצאה ויקשר אותו למקום עבודתו או לקרירה שלו .הסטודנט
חייב להוכיח שהוא הבין את הרעיון ויודע להפיק ממנו לקחים.
לצורך שמירה על סודיות ,ניתן לא לציין את שם מקום עבודתו של הסטודנט ,ובמקום זה לתאר את
החברה לפי ענף ,ותק וגודל (למשל "חברה ותיקה וגדולה מאד בענף הטקסטיל").

נהלי הקורס:
יש להגיע ל 4-מפגשים מתוך כ 6-המוצעים לאורך כל תכנית הלימודים.
בתחילת כל מפגש יהיה עליכם לחתום על דף נוכחות אשר יימצא בכניסה לאולם הכינוס.
נבקש להקפיד על שעת ההגעה למפגש .סטודנט שיאחר או שייצא מוקדם לא יהיה זכאי לסימון נוכחות
במפגש .אנא הקפידו על הגעה בזמן ועל עזיבה רק בתום האירוע על מנת למנוע אי נעימויות.
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