
(3664)רפואי -התמחות מורחבת בניהול ביו

(3665)רפואי לתלמידי המסלול המואץ -התמחות מורחבת בניהול ביו 

תכנית הלימודים היא המחייבת ולא קובץ זה- אם יש הבדל בין המסמך להלן לבין הכתוב בתכנית הלימודים , למען הסר ספק

. קורסים מקוונים בשנה2עד  (!)ניתן ללמוד רק - הגבלה . שישי בקמפוס או רביעי מקוון: (תשתית)קורסי חובה כלליים 

קמפוס - ' יום הרביעי מקוון- ' יום דשעות

גבעת רם
הדסה - יום ו׳ 

עין כרם

קמפוס גבעת רם - ' יום הרביעי מקוון- ' יום ד
הר הצופים- ' יום ו

מבוא לפיתוח 09:30-11:00

תרופות ומכשור 

 55873)רפואי  

(קורס שנתי- 

מבוא לפיתוח תרופות ומכשור 

(קורס שנתי - 55873)רפואי  

עקרונות 11:30-13:00

במחקר ביו 

(55874)רפואי 

13:00-14:00

עקרונות 

במחקר ביו 

תרגול - רפואי 

(55874)

15:30-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

רגולציה , הבטחת איכות19:00-20:00

תרגול - ומו״פ קליני 

(55870)

20:00-21:00

21:00-22:00

רגולציה , הבטחת איכות

(55870)ומו״פ קליני  

' כלכלת עסקים א

(55795) (מיקרו)

אסטרטגיה עסקית 

(55821)

ניהול הידע וקניין רוחני  

(55781)* 

ר ליאור שאלתיאל"ד: ראש ההתמחות, ג"תשפ - BioMed-MBA  (3220)ביו מד  

נתונים וטכנולוגיה בעסקים 

(55889)

'שנה א

'ב' סמס'א' סמס

עבור ) (55905)ניהול השיווק 

סטודנטים שמתחילים 

(תשפ״ג



קמפוס - ' יום הרביעי מקוון- ' יום דשעות

גבעת רם

הר - ' יום ו

הצופים

רביעי מקוון- ' יום ד
הר הצופים- ' יום ו

(55815)מודלים כמותיים 08:30-11:00

התנהגות ארגונית ומינהל 11:30-14:00

 *(55922)משאבי אנוש 

תרגול במבוא 14:00-15:00

 - (55904)למימון 

בחירה/תרגול רשות

15:00/ 

15:30-16:00

-סוגיות במימון מיזם ביו

(55780) תרגול- רפואי 

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

:סיכום נ״זשיעור חובה בהתמחות

24קורסי ליבה במנהל עסקיםתרגול של שיעור חובה בהתמחות

21קורסי חובה בהתמחותשיעור בחירה בהתמחות

4: נ״ז אבל בפועל6- בחירה קורסי חובה כלליים במנהל עסקים

49סה״כתרגול רשות בקורס ליבה במנהל עסקים

ז" נ6- פרויקט סיום 

:הערות

ניתן להשלים את המטלות בעברית- קורס שמועבר באנגלית * 

.השעות המדויקות של זמני הקורסים מעודכנות בשנתון ולא בקובץ זה* 

מבוא למימון 

(55904) 

למתחילים )

ניהול / (בתשפ״ג

 (55905)השיווק 

(סטודנטים שנה ב׳)*

מבוא לחשבונאות 

(55902)* 

כלכלה מאקרו 

לתלמידי ביומד 

(55842)*

-סוגיות במימון מיזם ביו

(55780)-  רפואי 

' שנה ב

'ב' סמס'א' סמס

קמפוס גבעת רם- ' יום ה

קורסי מתמטיקה וסטטיסטיקה ניתן להשלים כקורסי קיץ באוגוסט או במהלך הסמסטר הראשון. 2
רפואי והשאר קורסי חובה או בחירה - נ״ז בקורסי ההתמחות בניהול ביו24מתוכם מינימום , על מנת להשלים את התואר (ז"נ) נקודות זכות אקדמיות 48על הסטודנט בתוכנית  לצבור מינימום . 3

.במנהל עסקים

: שימו לב. קיימות קבוצות לימוד נוספות עבור קורסי החובה הכללים במנהל עסקים המתקיימות בימים אחרים בשבוע, לבחירת הסטודנטים. 1

.במערכת מופיעים כל קורסי הבחירה של ההתמחות אבל אין חובה לקחת את כולם

נתונים וטכנולוגיה בעסקים 

(שנה שניה בלבד) (55889)

רפואי  -שיווק בשוק הביו

באנגלית,  *(55755)

הערכת טכנולוגיות 

 (55756) בריאות

באנגלית*

(55869)פרויקט סיום  

(55869)פרויקט סיום  

יזמות ביו רפואית 

(55871)



קורסי תשתית  שאינם חלק מההתמחות- '   שנה א
מתמטיקה למינהל עסקים55796

סטטיסטיקה למינהל עסקים55797

מבוא למדעי החיים והרפואה55876

55876

קורסי בחירה אפשריים
שיווק ביו רפואי55755

בריאות דיגיטלית55783

הערכת טכנולוגיית בריאות 55756

.  מפגשים עם מרצה הקורס שיתואמו עם הסטודנטים בקורס2-3בקורס יתקיימו . י המרצה"זמני ההוראה ייקבעו ע. קורס שנתי

יש ללמוד קורס זה בשנה הראשונה . קורס זה הינו קורס תשתית ואינו נכנס לשקלול.  מבדקי בית שמרכיבים את הציון הכללי בקורס10הקורס מתנהל בצורה של לימוד עצמי עם 

.לתואר


