הרשמה ללימודי MBA
לשנה"ל תשפ"ב
תנאי הגשת מועמדות:
>> הישגים בלימודי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר .יש להציג את אישור הזכאות עד פתיחת שנת הלימודים.
>> פטור מלימודי אנגלית.
>> ציון בחלק הכמותי בבחינת ה( .GMAT-לפרטים על בחינת ה GMAT-ראו)www.mba.com :

ניתן להגיש בקשה לשקילת מועמדות ללא מבחן  GMATבמקרים הבאים*:
 .1הצטיינות בלימודים
א .מועמדים בעלי תואר ראשון עם רקע כמותי ,בציון  90ומעלה.
ב .מועמדים בעלי תואר שני עם רקע כמותי ,בציון  85ומעלה.
ג .תלמידי מחקר ובעלי תואר דוקטור.
ד .מועמדים בעלי תואר ראשון בפיסיקה ,במתמטיקה ,במדעי המחשב ,בהנדסה ובמקצועות דומים בציון
 85ומעלה.
ה .מועמדים מתוכניות המצטיינים של בית הספר (תוכנית אלפא ,תוכנית המצטיינים בחשבונאות ותוכניות
ההכנה למוסמך לתלמידים מצטיינים) יתקבלו על סמך עמידה בתנאי התוכנית.
ו .בעלי ציון  85ומעלה בלימודי הבוגר  +מעבר של מבחני ההסמכה של מועצת רואי החשבון.
ז .בוגרי תואר ראשון בעלי ציון  138ומעלה בחלק הכמותי של הבחינה הפסיכומטרית.
 .2ריאיון ממיין
מועמדים בעלי נסיון בתפקיד ניהולי בכיר ,או בעלי רקע טכנולוגי מתקדם יכולים להגיש בקשה לריאיון
קבלה .הזימון לריאיון יקבע על פי קריטריונים של רקע אקדמי וניסיון תעסוקתי.
* ההחלטה על פטור ממבחן ה GMAT-או על זימון לראיון הינה לשיקול ועדת הקבלה של ביה"ס.

מסמכי הגשת מועמדות ללימודי :MBA
>> טופס פרטים אישיים ,הנמצא באתר ביה"ס.
>> גיליון ציונים  +אישור זכאות לתואר  +קורות חיים  +אישור הסמכה (למי שרלוונטי).

המסמכים יוגשו לרכזת הקבלה ללימודי  ,MBAמאיה דגן-אשכנזי mayaas@savion.huji.ac.il

פרטים על תנאי הקבלה mayaas@savion.huji.ac.il :טלפון02-5881698 :
פרטים על תכנית הלימודים anatd@savion.huji.ac.il :טלפון02-5880471 :
>> ההרשמה מתבצעת דרך אתר האוניברסיטה העברית .מועד הרשמה :עד 31.08.2021
>> מועמדים בוגרי מוסדות מחו"ל יירשמו באמצעות המשרד לקבלת תלמידים מחו"ל בטלפון02-5882607 :

רשימת התמחויות:
מימון ובנקאות • אסטרטגיה ויזמות • התנהגות ארגונית ומנהל משאבי אנוש •
חקר ביצועים וניהול התפעול • שיווק • לימודי אינטרנט ( • )Data Scienceניהול ביו-רפואי • BioMed
מימון נדל"ן* •  • Big Data Analyticsניהול פיננסי לחשבונאים

תכניות משותפות:
ובמנהל עסקים עם התמחות במימון ובכלכלה פיננסית (תכנית למצטיינים).
>> תואר שני בכלכלה ִ
* קורסי המוסמך נלמדים מהשעה  .15:30לרוב ניתן להרכיב תכנית לימודים של יומיים בשבוע.
* מועמדים שיעמדו בתנאי הקבלה ולא קיבלו פטור מקורסי התשתית של המוסמך (מתמטיקה למנה"ס ,סטטיסטיקה למנה"ס)
יצטרכו להשלים אותם כתנאי מעבר לשנה ב'.
* פתיחת ההתמחות מותנית במספר הנרשמים.
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