מערכת שעות תוכנית BioMed-MBA
שנה"ל תש"פ 2019-20 -
שנה א'
סמס' א'
יום ה'  -קמפוס גבעת רם

שעות

סמס' ב'
יום ו'  -בפקולטה לחקלאות ברחובות

יום ה'  -קמפוס הר הצופים

08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
 15:00-16:00עקרונות במחקר ביו רפואי  -תרגול
 16:00-17:00עקרונות במחקר ביו רפואי  -ד״ר
יונה גפן )(55874
17:00-18:00
18:00-19:00

מבוא לפיתוח תרופות  -ד"ר מיכי זייפה
וד"ר אורי ירון ) - 55873קורס שנתי(

אבטחת איכות ורגולציה  -ד"ר גיל
צומבר ומר דני אבן חן )(55870

כלכלת עסקים א' )מיקרו( )- (55795
מרצה ד״ר ענת ברכה

אבטחת איכות ורגולציה  -תרגול
מבוא למימון ) (55904או יסודות
המימון ) - (55803מרצה ד״ר מרים
שוורץ זיו
היבטים משפטיים ואתיים של מופ
קליני  -ד"ר מיכל )מיכי( רול )(55778

מבוא לחשבונאות ) (55902או
יסודות החשבונאות )- (55802
מרצה מר אלישיב-דוד וידמן

19:00-20:00
20:00-21:00

יום ו'  -בפקולטה לחקלאות
ברחובות
מבוא לפיתוח תרופות  -ד"ר מיכי
זייפה וד"ר אורי ירון ) - 55873קורס
שנתי(

ניהול הידע וקניין רוחני  -ד"ר אילן
כהן וגב' עידית סוקול )(55781

21:00-22:00

שנה ב'
סמס' א'
יום ה'  -קמפוס הר הצופים

שעות
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
 15:00-16:00ניהול השיווק ) (55905או יסודות
 16:00-17:00השיווק ) - (55804מרצה ד״ר יניב
דובר
17:00-18:00
 18:00-19:00יזמות ביו רפואית  -ד"ר קובי ענבר
)(55871
19:00-20:00
20:00-21:00
פרויקט סיום ד"ר קובי ענבר
)(55869
21:00-22:00

סמס' ב'
יום ו'  -קמפוס הר הצופים

יום ה'  -קמפוס הר הצופים

סוגיות במימון מיזם ביו-רפואי  -ד"ר רונית
בנדורי ומר ירון טל )(55780
מודלים כמותיים ) (55815או שיטות
כמותיות ) - (55945מרצה אמיר ברודנר

יום ו'  -קמפוס הר הצופים
אסטרטגיה עסקית ) (55821או ניהול
אסטרטגי ) - (55510מרצה ד״ר דן שיווק בשוק הביו-רפואי  -מר
מרום *
דורון בן עמי )(55755
התנהגות ארגונית ומינהל משאבי
אנוש ) - (55922מרצה אייה נבון *

Digital Health and Healthcare
IT - Levi Shapiro
פרויקט סיום ד"ר קובי ענבר )(55869
הערכת טכנולוגיות בריאות  -ד"ר
אורן שביט )(55756

שיעור חובה בהתמחות ביומד
תרגול של שיעור חובה בהתמחות ביומד
שיעור בחירה בהתמחות ביומד
שיעור ליבה במנהל עסקים
תרגול של שיעור ליבה במנהל עסקים
פרויקט סיום  4 -נ"ז

הערות חשובות:
 .1הקורסים של ההתמחות בניהול ביו-רפואי וכן קורסי החובה הכללים במנהל עסקים הנדרשים להשלמת התואר נלמדים בימי חמישי ושישי .בנוסף ,לבחירת הסטודנטים ,קיימות
קבוצות לימוד נוספות עבור קורסי החובה הכללים במנהל עסקים המקיימות בימים אחרים בשבוע .שימו לב :במערכת מופיעים כל קורסי בחירה של ההתמחות אבל אין חובה
 .2קורסי המתמטיקה וסטטיסטיקה ניתן להשלים גם בקורס מרוכז לפני תחילת הלימודים )בתחילת ספטמבר(
 .3על הסטודנט בתוכנית יש לצבור מינימום  48נקודות זכות אקדמיות )נ"ז( על מנת להשלים את התואר ,מתוכם מינימום  24נ״ז בקורסי ההתמחות בניהול ביו-רפואי והשאר קורסי
חובה או בחירה במנהל עסקים.
 .4ניתן פטור לתלמידי התמחות בניהול ביו-רפואי מהקורס החובה הכללי במנהל עסקים '-מבוא לטכנולוגיות אינטרנט' )(#55889
 .5במידה וקיים קושי בהרכבת המערכת ובמקרים פרטניים ,סטודנטים מוזמנים ליצור קשר עם יועצת הלימודים של בית הספר – גב' לימור בן יוסף limor@benyossef.com
קורס שמועבר באנגלית אולם ניתן להשלים את המטלות בעברית )*(

