החוג לניהול מידע וידע
The Department of Information
and Knowledge Management
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החוג לניהול מידע וידע הוקם בתשע"א במסגרת ביה"ס לניהול באוניברסיטת חיפה והינו חוג לתואר שני ושלישי .מטרת
החוג להכשיר חוקרים בתחום צעיר ומתפתח במהירות ,ולהקנות לעובדי ידע בארגונים מכל המגזרים ידע תיאורטי ,כלים
ומיומנויות שיאפשרו להם לנהל את משאבי המידע והידע בארגון.
החוג נהנה מסינרגיה עם המרכז לחקר האינטרנט ומהניסיון והגישה של ביה"ס לניהול .שני אלה מקנים לחוג סגל אקדמי
מוביל במחקר והוראה ורקורד של עשייה בשטח .תחומי המחקר העיקריים בחוג הם תקשורת מתווכת-מחשב ,איחזור
מידע ,כלכלת מידע ,שווקי תרבות ותורת הנתונים (.)data science
כחלק מתכנית הלימודים בחוג נדרשים התלמידים לבצע פרויקט מעשי (פרקטיקום) בארגונים שונים במשק .מטרת
הפרקטיקום לספק לתלמידים הזדמנות לרכוש ניסיון וכלים ליישום הידע התיאורטי שלמדו ולצבור יתרון מקצועי
משמעותי בתחום.
אנו פונים לארגונים מהמגזר הציבורי ומהמגזר הפרטי לקחת חלק בצמיחת תחום ניהול הידע בארץ ולתרום להכשרתם
של אנשי מקצוע מובילים .עד כה כבר צברנו שורה של פרויקטים מוצלחים מאד בחברות הי-טק ,בתעשייה מסורתית,
במוסדות תרבות ובמגזר החינוך.
מה מקבל הארגון?
הארגון יקבל תלמיד בעל מוטיבציה לביצוע פרויקט שאינו מתאפשר במסגרת העבודה השוטפת של עובדי הארגון.
ארגון מארח יזכה לקחת חלק בהכשרה של אנשי המקצוע בתחום ניהול המידע והידע .אנו מתחייבים לתלמידים איכותיים
בעלי רצון לצבור ידע ולתרום לארגון ובמקביל לספק לתלמידנו את התמיכה האקדמית לעבודתם בארגון ע"י סגל של
מרצים וחוקרים מובילים אשר יתמכו וילוו את התלמידים בשלבי הפרקטיקום .פועל יוצא מחיזוק הקשר של הארגון עם
האקדמיה יהווה תרומה משמעותית לצמיחת הידע האקדמי והמקצועי בתחום.
מה נדרש מהארגון?
על הארגון לספק מנחה מתאים – בעל מקצוע וניסיון בתחום מומחיותו (יתרון לבעלי תואר שני ומעלה) .בסיום
הפרקטיקום יידרש המנחה לתת הערכה כללית על עבודת הסטודנט בארגון.
היקף התעסוקה בפרקטיקום הוא של כ 08-שעות (מינימום  4שעות שבועיות) .חשוב שתעסוקה זו לא תכלול עבודה
שגרתית/משרדית ,אלא לצרכי למידה של הארגון ומרכיביו בלבד – השירותים ותחומי האחריות של הארגון ,לימוד
התרבות הארגונית ,תפקידיו וערכו של מנהל הידע בארגון ועוד.
תהליך שיבוץ הסטודנטים הוא תהליך וולונטרי ואין וודאות כי לכל פרויקט יימצא סטודנט.
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נא למלא את הפרטים הבאים:
שם הארגון:
תחום:
רקע על הארגון:
הצעות לפרויקט/מחקר
בארגון:
יש לפרט עד כמה שניתן לגבי
הכישורים הנדרשים מהתלמיד
והתוצאות המצופות.

שם איש קשר
תפקיד
תואר אקדמי
טלפון
מייל
מעוניין לבוא להציג את

כן  /לא

הנושא לפני הסטודנטים

את ההצעה לפרקטיקום יש לשלוח אל ד"ר רותי אש המרכזת האקדמית של הפרקטיקום:
בדוא"ל ashruth3@gmail.com :
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