החוג למנהל עסקים
Department of Business
Administration

מינהל עסקים  -לימודי תואר שני
התמחות בניהול אסטרטגי של משאבי אנוש – מחזור ז'
מערכת לימודים שנה"ל תשע"ז
תקופה מספר *14.07.2017 - 16.05.2017 :4

כיתת "זמיר"

קמפוס הנמל ,חדר 42

יום שלישי

יום שישי

18:00 – 15:00

11:00 – 08:00

ניהול יכולות

כלכלה ניהולית

פרופ' שי צפריר

פרופ' שוש שהרבני

תאריכי המפגשים:
תאריכי המפגשים:
 12:30-08:00 -19.5.17שיעור  1וחצי
 18:00-15:00 -16.5.17שיעור 1
שיעור  2וחצי (=12:30-08:00 -26.5.17 -)3
 14:00-12:30 -19.5.17חצי שיעור 2
 12:30-08:00 - 9.6.17שיעור  4וחצי
 14:00-12:30 -26.5.17חצי שיעור 2
 11:00-08:00 -16.6.17שיעור (11:00-08:00 - 2.6.17 -3אוניברסיטה ,בנין חינוך ,חדר  )363שיעור 5
שיעור  6וחצי (=18:00-14:00 -20.6.17 -)7
 18:00-15:00 -6.6.17שיעור 4
 11:00-08:00 -23.6.17שיעור 8
 18:00-15:00 -13.6.17שיעור 5
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שיעור
בחינה 07.07.17 :יום ו' ()09:00

21:00 – 18:00

ניהול פרויקטים
ד"ר דורה זאל

ימי שלישי 18:00 – 15:00
 +ימי שישי 14:00 – 11:00

יזמות עסקית
פרופ' דניאל צבר
(הקורס יחל ב)16.6.17-

תאריכי המפגשים:
תאריכי המפגשים:
שיעור 14:00-11:00 -16.6.17 - 1
 21:00-18:00 -16.5.17שיעור 1
 ( 21:00-18:30 -23.5.17מיד עם סיום כנס משולם) שיעור 21:00-18:00 -20.6.17 - 2שיעור 2
שיעור (14:00-11:00 - 2.6.17 -3אוניברסיטה ,בנין חינוך ,חדר  )363שיעור 14:00-11:00 -23.6.17 - 3
שיעור 18:00-15:00 -27.6.17 - 4
 21:00-18:00 -6.6.17שיעור 4
שיעור 14:00-08:00 -30.6.17- 6+5
 21:00-18:00 -13.6.17שיעור 5
שיעור 18:00-15:00 - 4.7.17 - 7
 21:00-18:00 -27.6.17שיעור 6
שיעור 21:00-18:00 -11.7.17 - 8
 21:00-18:00 - 4.7.17שיעור 7
 18:00-15:00 -11.7.17שיעור 8
אין בחינה בקורס .יש עבודה.
אין בחינת סוף קורס .יש עבודה .יש בוחן אמצע.
*המערכת ומועדי הבחינות נתונים לשינויים

הר הכרמל ,חיפה  3498838טל' Mount Carmel, Haifa 3498838 , Israel, Phone: 04-8249193 :
 http://management.haifa.ac.ilדוא"ל E-mail: mba@gsb.haifa.ac.il :פקסFax: 04- 8249194 :

החוג למנהל עסקים
Department of Business
Administration

הערות:
 .1כל לימודי התוכנית מתקיימים בקמפוס הנמל ,למעט יוצאים מהכלל ,עליהם תינתן הודעה
מראש.
 .2בתאריך  30.05.17לא יתקיימו לימודים בשל חג השבועות!
 .3שבוע הבחינות יתקיים בין התאריכים .14.07.2017-07.07.2017
 .4תקופה מספר  5תחל בתאריך .18.07.2017
בהצלחה ובהנאה!
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