הצעה מיוחדת
לעובדי
הסתדרות
המח"ר

משנים את פני החברה בישראל

תואר שני במנהל עסקים M.B.A.
התמחות בניהול הארגון
הקריה האקדמית אונו
הקריה האקדמית אונו היא מוסד מוכר להשכלה גבוהה שהוקם בשנת .1995
תוך שנים מעטות הפכה הקריה האקדמית אונו להיות המוסד האקדמי הדינאמי
והצומח ביותר בישראל.
בקריה האקדמית אונו ארבע פקולטות :הפקולטה למדעי החברה והרוח,
הפקולטה למשפטים ,הפקולטה למנהל עסקים ,והפקולטה למקצועות הבריאות,
בהן לומדים למעלה מ 14,000 -סטודנטים בקמפוסים השונים בבקעת אונו,
חיפה ,אור יהודה ובירושלים.
זו השנה החמישית ברציפות בה זוכה הקריה האקדמית אונו בסקר התאחדות
הסטודנטים בישראל במקום הראשון באיכות המרצים .אנו מזמינים אתכם
ליהנות מתכניות לימודים יישומיות עם איכות המרצים הטובה בישראל.
תכנית התואר השני בקריה האקדמית אונו נבנתה למנהלים ובכירים הן בשירות
הציבורי והן בעולם העסקים .אנו משלבים בתוך תוכנית הלימודים את סוגיית
האחריות החברתית והשפעתה על החברה בישראל.
הלימודים מיועדים להכשיר מנהלים ומנהלות לתפקידי ניהול וניהול בכיר
ולהקנות להם יכולת הבנה מעמיקה של עולם העסקים ושל המגזר הציבורי.
הלימודים מותאמים לאנשים עובדים במשרה מלאה.

תנאים כלליים
מחזור אפריל :2019
קמפוס חיפה
משך הלימודים 5 :טרימסטרים רצופים
(שנה ו 3-חודשים)
שכ"ל מיוחד לתואר עבור חברי הסתדרות המח”ר  ₪ 28,000לכל התואר.
הטבת דמי רישום ,תינתן לנרשמים לתואר שיציגו תעודת חבר בהסתדרות
המח"ר ,דמי הרישום לאחר הנחה יעמדו על ( ₪ 250במקום .)₪ 400
ההצעה תקפה לחברי הסתדרות המח"ר בלבד שיחלו את לימודיהם ויסדירו שכר
לימוד באפריל  2019לא תינתן מלגה פנימית נוספת.
ניתן לשלם את שכר הלימוד של התואר השני ב 15 -תשלומים שווים ללא ריבית
והצמדה בהוראת קבע או בכרטיס אשראי.
קבלת ההטבה מותנית בהצגת אישור העסקה.
הצעה זו אינה חלה רטרואקטיבית על עובדי המשרד שהחלו לימודיהם בקריה
האקדמית אונו.

נושאי הלימוד
טרימסטר 1
אסטרטגיה וניהול השיווק
מבוא ליצירת ערך -מקוון
מנהיגות חיובית בניהול
ממשל ציבורי ותאגידי
טרימסטר 2
ניהול מו”מ עסקי
תקשורת ,שכנוע וספין
התנהגות ארגונית-מיקרו
טרימסטר 3
ניהול פיננסי
תר בניהול פיננסי
אסטרטגיה עיסקית
דיני תאגידים וניירות ערך
דיני חוזים למנהלים
טרימסטר 4
יזמות וחדשנות עסקית
עברות כלכליות וחשיפה משפטית
פיתוח עבודת צוותים בארגונים
דיני עבודה למנהלים
פרוייקט גמר
טרימסטר 5
ניתוח דוחות פיננסיים
התנהגות צרכנים – נושאים נבחרים
התנהגות ארגונית מאקרו
תכנון אסטרטגי במגזר הציבורי
אתיקה ואחריות חברתית
ניהול משברים בארגונים
פרוייקט במשפט עסקי

* יתכנו שינויים בקורסים ובסדר הקורסים בטרימסטרים.
** סטודנטים שידרשו להשלמות מנהל עסקים ידרשו להשלים על פי הרשימה.
לימודי השלמה במידת הצורך  -טרימסטר 1
מבוא להתנהגות ארגונית ,מבוא לשיווק ,מתמטיקה למנהל עסקים ,סטטיסטיקה
למנהל עסקים.
לימודי השלמה במידת הצורך  -טרימסטר 2
מבוא לכלכלה מיקרו ,מבוא לכלכלה מאקרו ,יסודות המימון ,חשבונאות למנהלים.

לפרטים ניתן לפנות למשרד רישום :קמפוס חיפה :בניין שער הנמל ,הנמל  ,32חיפה ,טל’1-800-550-555 :
הסתדרות המחר ניהול הארגון :איש קשר – אוהד בן ימיניrishum_haifa@ono.ac.il 052-6095056 :
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