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מטרות הקורס
הידע בהתנהגות ארגונית עוסק במפגש של העובדים עם הארגון ובתהליכים הארגוניים המשפיעים על תפקוד
הארגון ויעילותו .מטרת הקורס היא להקנות ידע וכלים להבנה ולניתוח של אירועים מהמציאות הארגונית
המורכבת של העידן הנוכחי ,ויעסוק בגורמים השונים המעצבים את ההתנהגות הארגונית .הסטודנטים ילמדו
לנתח תופעות מורכבות הן ברמת היחיד ,והן ברמת הקבוצה והארגון כולו .בנוסף ,הסטודנטים ילמדו לעצב
ולנהל התנהגויות עובדים כדי לצור יעילות ארגונית.
מבנה הקורס
הקורס הוא קורס אקטיבי המורכב מהרצאות ,בהן יוצגו היבטים תיאורטיים ויישומיים באמצעות אירועים,
חקר אירוע ,הצגות סטודנטים )פרזנטציות/רפרטים( ,סרטים וסימולציות .השיעור בנוי ,בעיקר ,על דיונים
בכיתה ,ולכן נדרשת השתתפות פעילה והכרת החומר לפני השיעור.
הסטודנטים יהיו אחראים להוביל ולהנחות דיון קבוצתי במהלך השיעורים.
דרישות הקורס
 נוכחות חובה .ההוראה תתקיים בזום ,והסטודנטים נדרשים להתחבר ולהיכנס לשיעור כ 10-דקות לפני
תחילת השיעור ,וכן נדרשים לנוכחות מלאה בשיעורים עם מצלמות אינטרנט פתוחות.


השתתפות פעילה ועניינית בהרצאות



קריאת ספרות החובה הניתנת בשיעור וכהכנה לכל שיעור



דיווח על קריאת מאמר או פרק בספר ודיון בכיתה  -עבודה קבוצתית )לא יותר מארבעה בצוות(



ניתוח אירוע  -עבודה קבוצתית )לא יותר מארבעה בצוות(



מבחן סופי

הרכב הציון הסופי בקורס
דיווח על קריאת מאמר ודיון בכיתה 15% -
ניתוח אירוע 15% -
עבודה מסכמת 65% -
השתתפות פעילה ומועילה למטרות הקורס 5% -

אוניברסיטת חיפה ,בית הספר למנהל עסקים ,הר כרמל ,חיפה  3498838פקס04 8249194 :
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הערה חשובה:
אם יש לכם לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיכם ושבגינה אתם זקוקים
להתאמות ,אנא פנו לדיקאנט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה:
דוא"לLDA@univ.haifa.ac.il :

טל04-8249265 :

לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב ,יש לפנות ליה"ל:
דוא"ל mhait@univ.haifa.ac.il :טל04-8249022 :
סטודנטים שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס ,מוזמנים לפנות אליי
בשעות הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס.
לוח זמנים
שבוע

נושא

יום

1

5.3.21

מבוא :היבטים עכשוויים בניהול ארגונים

2

12.3.21

פיתוח יצירתיות וחדשנות

3

19.3.21

מוטיבציה בעבודה

4

9.4.21

סגנונות ניהול ומנהיגות

5

) 23.4.21שיעור כפול(

6

30.4.21

)שיעור כפול(

אמון בארגון  +תרבות ארגונית
אושר ואיכות חיים בארגון

•

שינויים עשויים לחול ולכן אין באמור לעיל התחייבות שנספיק את כל החומר הרשום ו/או שלא יערכו
שינויים.

•

תרגילים שלא נספיק לעשות ,הניקוד יעבור לציון התרגיל המסכם.

•

חל איסור להקליט את השיעור בכל דרך שהיא.

•

שימוש בטלפונים ניידים במהלך השיעור אסור ויוביל להורדה בציון.

•

העברת חומר הקורס לבעלי עניין אחרים אסורה בהחלט.

•

למען הסר כל ספק סטודנט/ית שלא יעמוד/תעמוד בדרישות הקורס לא יקבל/תקבל ציון סופי בקורס.
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