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מטרות הקורס
הקורס נועד להקנות למשתתפים ראייה מערכתית של ניהול ארגונים .הקורס יקנה ידע וכלים לניתוח
דינאמיקות בארגונים ולהבנת תהליך ניהול שינוי בהם .לצד ההבנה והעבודה המערכתית ,הקורס
יקנה ידע וכלים לאימון וייעוץ אישי למנהלים.
במהלך הקורס ,הסטודנטים יתנסו הן בעבודת ניתוח מערכת ארגונית ,והן בייעוץ אישי למנהלים
לגיבוש הזהות הניהולית.
מבנה הקורס
הקורס מורכב מהרצאות בהן יוצגו היבטים תיאורטיים ויישומיים באמצעות דוגמאות וסימולציות.
חלק ניכר מן ההרצאות יתבסס על דיונים ,ולכן נדרשת השתתפות פעילה והכרת החומר לפני
השיעור.
דרישות הקורס
• קריאת חומרים והשתתפות פעילה בהרצאות  30% -מציון הקורס.
• עבודה בקבוצות לניתוח ארגון על בסיס הגישות שנלמדו בכיתה  30% -מציון הקורס ,מועד
הגשה.26.6.20 :
• עבודה בזוגות לגיבוש הזהות הניהולית  20% -מציון הקורס ,מועד הגשה.17.7.20 :
• עבודה אישית לעיצוב ממשק עבודה-משפחה על פי המודל שנלמד בכיתה  20% -מציון
הקורס ,מועד הגשה.30.7.20 :
לתשומת לבכם
• שינויים עשויים לחול ,ולכן אין באמור לעיל התחייבות שנספיק את כל החומר הרשום ו/או
שלא ייערכו שינויים.
• אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך ושבגינה
את/ה זקוק/ה להתאמות ,אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה:
דוא"ל ,LDA@univ.haifa.ac.il :טל.04-8249265 :
• חל איסור להקליט את השיעור בכל דרך שהיא.
• העברת חומר הקורס לבעלי עניין אחרים אסורה בהחלט.
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קריאה לקראת השיעור
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