בית הספר למנהל עסקים

מיסודם של דניאל ורפאל רקנאטי

הרשמה ללימודי MBA
לשנה"ל תשע"ט
ללמוד ִמנהל עסקים
עם הטובים ביותר!
תמיד רצית ללמוד
תואר שני במנהל עסקים?
הגיע הזמן לעשות זאת!
בית הספר למנהל עסקים מציע מגוון
במנהל עסקים,
התמחויות לתואר שני ִ
המאפשרות שילוב של עבודה עם
לימודים.
בתכנית הלימודים המאתגרת תוכל/י
ללמוד ממרצים וממרצות בעלי שם
עולמי ולקבל כלי חשיבה וניתוח
משמעותיים שילוו אותך לאורך שנים
ארוכות בהמשך דרכך המקצועית.

תנאי הגשת מועמדות:

>> הישגים בלימודי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר
ממוצע ציונים סופי  80לפחות או ממוצע זמני זהה על סמך חמישה סמסטרים.
אישור זכאות לתואר ראשון יש להגיש עד ה14.10.2018-
>> ציון בחלק הכמותי בבחינת הGMAT-
תוצאות בחינת ה GMAT-יש להגיש עד 31.7.2018
פרטים על בחינת ה GMAT-ניתן למצוא באתר האינטרנטwww.mba.com :
>> פטור מלימודי אנגלית המוכר ע”י האוניברסיטה העברית.
פרטים על לימודי אנגלית ניתן לקבל בטלפון 02-5881749
• מועמדים בעלי ציון  48ומעלה בחלק הכמותי של מבחן ה( GMAT-גם אם ציון
התואר הראשון שלהם נמוך מ )80-יגישו בקשה לועדת הקבלה לדון במועמדותם.
בה ילמדו קורסי תשתיות ויסודות .בסמסטר השני יוכלו ללמוד קורסי מוסמך.
• מועמדים שיתקבלו “על תנאי” ,על סמך ממוצע חמישה סמסטרים ,יצטרכו לשמור
על הממוצע בעת סגירת התואר הראשון ולהציג זכאות לתואר ראשון לפני פתיחת
שנת הלימודים.

הגשת בקשה לדון במועמדות ללא מבחן GMAT

רשאים להגיש לועדת הקבלה בקשה לדון במועמדותם ללא מבחן :GMAT
א .מועמדים בעלי תואר ראשון בציון  90ומעלה בעת ההרשמה.
ב .מועמדים בעלי תואר שני עם רקע כמותי בציון  85ומעלה ותלמידי מחקר.
ג .מועמדים בעלי תואר ראשון בפיסיקה,במדעי המחשב ,במתמטיקה ,בהנדסה
ובמקצועות דומים בציון  87ומעלה.
ד .בעלי נסיון ניהולי עשיר בעמדות בכירות.
על הבקשה לכלול :מכתב בקשה ,גליון ציונים ,קורות חיים ,תעודות הצטיינות על
למנהל
לימודים אקדמיים (במידה ויש) ,וטופס פרטים אישיים המופיע באתר בי”ס ִ
עסקים.

סדרי הרשמה ללימודי MBA

ההרשמה ללימודי תואר שני
במנהל עסקים
ִ
מתחילה ב 21/01/2018 -
ותסתיים ב 31/07/2018 -

ההרשמה מתבצעת באמצעות אתר האוניברסיטה (רישום מקוון)www.huji.ac.il :
בנוסף ,על המועמדים להגיש את המסמכים הבאים:
למנהל עסקים
>> טופס פרטים אישיים הנמצא באתר ביה”ס ִ
>> גיליון ציונים מקורי
>> קורות חיים
המסמכים יוגשו לרכזת הקבלה ללימודי  ,MBAמאיה דגן-אשכנזי ,בחדר 4120
( )mayaas@savion.huji.ac.ilטל02-5881698 .
• בוגרי מוסדות מחו”ל ירשמו באמצעות המשרד לקבלת תלמידים מחו”ל בטלפון
02-5882607

רשימת התמחויות :מימון ובנקאות • שיווק • התנהגות ארגונית ומנהל משאבי אנוש • אסטרטגיה
ויזמות • חקר ביצועים וניהול התפעול • לימודי אינטרנט • ניהול ביו-רפואי • Big Data Analytics
תכניות משותפות:
>> תואר שני במנהל עסקים וסטטיסטיקה
ובמנהל עסקים עם התמחות במימון ובכלכלה פיננסית (תכנית למצטיינים)
>> תואר שני בכלכלה ִ
* קורסי המוסמך וקורסי ההשלמה נלמדים בימים ראשון עד חמישי החל מהשעה  .15:30קורסי התמחות ביו-מד מרוכזים בימים חמישי ושישי וקורסי
התמחות מורחבת במימון ניתן ללמוד גם במרוכז בימים חמישי ושישי.
* מועמדים ,שיעמדו בתנאי הקבלה ולא קיבלו פטור מקורסי התשתית של המוסמך (מתמטיקה למנה"ס ,סטטיסטיקה למנה"ס ,כלכלת עסקים א',
כלכלת עסקים ב') יצטרכו להשלים אותם כתנאי מעבר לשנה ב'.

http://bschool.huji.ac.il

