האוניברסיטה העברית
הפקולטה למדעי הרוח
ביה"ס למנהל עסקים

תכנית משותפת באמנויות ומנהל עסקים
בשנת הלימודים הקרובה (תשע"ה) תיפתח תכנית לימודים דו-חוגית חדשה המשלבת לימודי תואר ראשון (בוגר) במנהל עסקים
ובתחום האמנויות (אמנות/מוסיקולוגיה/לימודי התיאטרון) .זוהי תכנית ייחודית שאין לה מקבילה בשום אוניברסיטה אחרת בארץ,
והיא מיועדת למתעתדים להשתלב בתפקידים שונים בעולם האמנות בכלל ולמעוניינים לעסוק בניהול מוסדות תרבות בפרט.
במהלך לימודיהם ייפגשו הסטודנטים בתכנית עם היבטים ערכיים ,היסטוריים וביצועיים של ניהול מוסדות אמנות ושל העקרונות
העומדים בבסיס קיומם וירכשו ידע מעשי הנדרש לעבודה מסוג זה .בנוסף ,הם ילמדו לעומק תחום אמנות אחד ויתוודעו בצורה
משמעותית לעוד שני תחומים לפחות.
מהי מטרת התכנית?
מטרת התכנית היא להכשיר בוגרים שהשכלתם תשלב הבנה עסקית ואמנותית של האופן בו מוסדות תרבות ואמנות מאורגנים
ומנוהלים .לידע משולב זה חשיבות מכרעת ליכולת לנהל בהצלחה מוסדות תרבות ולקדם יוזמות אמנותיות שונות בהצלחה
אמנותית וכלכלית.
למי מיועדת התכנית?
התכנית מיועדת למי שמעוניין/ת להשתלב ולהשפיע על העשייה האמנותית בארץ ,למי שמעוניין/ת לעבוד בתיאטרון ,במוזיאון,
במשרד הפקות ,בתזמורת ,בבית האופרה ובמוסדות אמנות שונים בתפקידים ניהוליים ואחרים .התכנית מיועדת גם לאמנים ויוצרים
מתחומים שונים שרוצים להעניק לעצמם אפשרות איתנה יותר לנהל את עסקיהם האמנותיים .השילוב הייחודי של התכנית מעודד
חשיבה יצירתית ופריצה של הגבולות המקובלים ,ולכן היא מתאימה גם לכל מי ששואף להיות מנהל מקורי ,יצירתי ולא שגרתי.
מה לומדים?
בבית הספר למנהל עסקים ,בוחר/ת התלמיד/ה במסלול לתואר ראשון במנהל עסקים .בבית הספר לאמנויות בוחר/ת התלמיד/ה
באחד מחוגי האמנויות (מוסיקולוגיה/תולדות האמנות/לימודי התיאטרון) ,ובקורסים כלליים וספציפיים נוספים הניתנים במסגרת
שיעורי ביה"ס לאמנויות .בתכנית המשותפת מספר קורסים ייעודיים העוסקים בחשיפה למגוון תחומי האמנות ,בחוויה האמנותית,
בניהול בישראל ,ועוד .בנוסף ,כוללת התכנית פרויקט מעשי בליווי אנשי מקצוע ,שבמסגרתו זוכים הסטודנטים להתנסות בעבודה
בשטח במוסד תרבות ישראלי .דוקטורנטית מתקדמת תלווה את קבוצת הלומדים לאורך כל התכנית ותהיה קשובה לצרכים
המיוחדים.
אילו יתרונות מציעה התכנית?
התכנית המשולבת מציעה לכם את כל היתרונות של תואר ראשון נפרד בכל אחד מן התחומים ,ובנוסף לכך מכשירה אתכם לעבודה
כמנהלי מוסדות אמנות .הסטודנטים בתכנית נחשפים להקשרים תרבותיים ,ליצירות אמנות ולשאלות של ביצוע ושל ערך האמנות.
כך הם רוכשים מערך כישורים מגוון וייחודי שיבדל אותם בשוק המנהלים הצעירים ויהפוך אותם למומחים בתחום ולבעלי ראיה
ח דשנית ,מקורית ויצירתית .בנוסף ,התכנית מציעה לתלמידים מצטיינים את האפשרות לעבור בשנה השלישית ללימודיהם למסלול
מיוחד לתואר שני ובמסגרתו לסיים תואר מוסמך במנהל עסקים ( )MBAבתוך ארבע שנים מתחילת הלימודים או תואר מוסמך
( )MAבאחד מחוגי ביה"ס לאמנויות.
מהן דרישות הקבלה?
על מנת להתקבל לתכנית יש לעמוד בתנאי הקבלה של החוג למנהל עסקים ושל החוג המבוקש בביה"ס לאמנויות (שימו לב – בחוג
למוסיקולוגיה יש מבחן כניסה).
מעוניינים לדעת יותר?
לפרטים נוספים ולשאלות פנו עוד היום לקרן כהן,
 keren.cohen@mail.huji.ac.ilאו בטלפון .050-2211989
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