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 *19.09.2017 - 18.07.2017 :5

כיתת "זמיר"

קמפוס הנמל ,חדר 42

יום שלישי
18:00 – 15:00

יום שישי
11:00 – 08:00

ייעוץ ארגוני

מערכות מידע ניהוליות

ד"ר יעל ליבנה

ד"ר ירון אריאל

תאריכי המפגשים:
תאריכי המפגשים:
 18/7יום ג' ,19:30 -15:00 -ולאחריו שיעור  - 7/7 :1יום ו' 14:00 -11:00 -
שיעור  1וחצי:
שיעור  - 21/7 :3+2יום ו' 14:00-08:00 -
 - 22:00-19:30שיעור  - 7ניהול יכולות
 - 4/8יום ו' 11:00 -08:00 -
שיעור  2וחצי (= 25/7 :)3יום ג' ,19:30 -15:00 -ולאחריו שיעור :4
שיעור  - 11/8 :5יום ו' 11:00 -08:00 -
 - 22:00-19:30שיעור  - 8ניהול יכולות
שיעור  - 18/8 :6יום ו' 11:00 -08:00 -
 8/8יום ג'18:00 -15:00 -
שיעור :4
 - 8/9יום ו' 11:00 -08:00 -
שיעור :7
 22/8יום ג'21:00 -15:00 -
שיעור :6+ 5
שיעור  - 15/9 :8יום ו' 11:00 -08:00 -
 5/9יום ג'21:00 -15:00 -
שיעור :8+ 7
אין בחינה בקורס .יש עבודה

בחינה 19.09.17 :יום ג' ()17:00

21:00 – 18:00

14:00 – 11:00

מיומנויות ניהול בינלאומי

דיני עבודה

ד"ר רחל גבל-שמואלי

ד"ר פאינה מילמן-סיון

( 4מפגשים)  -תאריכי המפגשים:
 8/8יום ג' 21:00 - 18:00 -
שיעור :1
שיעור  15/8 :3+2יום ג' 21:00 - 15:00 -
שיעור  18/8 :4יום ו' 14:00 -11:00 -

אין בחינה בקורס .יש עבודה

תאריכי המפגשים:
שיעור  - 4/8 :1יום ו' 14:00 -11:00 -
שיעור  - 11/8 :2יום ו' 14:00 -11:00 -
שיעור  - 25/8 :4+3יום ו' 14:00-08:00 -
שיעור  - 8/9 :5יום ו' 14:00 -11:00 -
שיעור  - 12/9 :7+6יום ג'21:00-15:00 -
 - 15/9יום ו'14:00 -11:00 -
שיעור :8
בחינה 17.09.17 :יום א' ()17:00

*המערכת ומועדי הבחינות נתונים לשינויים

הערות:
 .1כל לימודי התוכנית מתקיימים בקמפוס הנמל ,למעט יוצאים מהכלל ,עליהם תינתן
הודעה מראש.
 .2בתאריך  01.08.17לא יתקיימו לימודים בשל תשעה באב!
 .3בין התאריכים  1.9.17 - 27.8.17לא יתקיימו לימודים בשל החופשה המרוכזת של
הסגל המנהלי באוניברסיטה.
 .4שבוע הבחינות יתקיים בין התאריכים .19.09.2017-10.09.2017
 .5תקופה מספר  6תחל בתאריך .17.10.2017
בהצלחה ובהנאה!

