תואר שני ) (M.Aבמחלקה לכלכלה
שנה"ל תשפ"ב ()2021-2022
מטרת הלימודים היא הצגת התיאוריות החדישות והמתקדמות בתחומי הכלכלה השונים ,הקנית שליטה בטכניקות ניתוח חדשות והקנית יכולת
התמודדות עם בעיות כלכליות מורכבות .הכשרה זו מתאימה במיוחד למילוי תפקידים הדורשים ידע כלכלי ברמה טכנית ומקצועית גבוהה ,הן
בעולם המחקר האקדמי והן במוסדות הפרטיים או הציבוריים.
דרישות קבלה
תנאי הכרחי לקבלה הוא ציון ממוצע של  80%לפחות בלימודי התואר הראשון בכל תחומי הלימוד .במקרים מסוימים הממוצע הנדרש יהיה תלוי
במקצוע הנלמד בתואר הראשון .תלמידים החסרים רקע מתאים בכלכלה ושיתקבלו ללימודי התואר השני יחויבו בלימודי השלמה בהיקף של עד
 38ש"ס ) 19ש"ש) .הקבלה מותנית במספר המקומות הפנויים במחלקה בהתאם לקביעת המחלקה.
המחלקה לכלכלה אינה מתחייבת לקבל את כל המועמדים הממלאים אחר תנאי הרישום הנקובים לעיל .מיון סופי של המועמדים
ייערך על פי שיקול דעתה של המחלקה .החלטה על קבלת מועמד הינה בסמכות ביה"ס ללימודים מתקדמים.
מסלולי לימוד
מסלול א'  -כולל לימוד קורסים וביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.
מסלול ב'  -כולל לימוד קורסים ללא עבודת מחקר.
תכניות
א .כלכלה – מסלול א' בלבד ,כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב .תכנית זו מתמקדת בצד היותר מקצועי ותיאורטי של
הכלכלה .תכנית זו מתאימה במיוחד לאנשים המעוניינים להמשיך לתואר שלישי בכלכלה או לעסוק במחקר בכלכלה ,כגון :מחלקות
מחקר של בנקים ,חברות גדולות ולשכה מרכזית לסטטיסטיקה.
ב .כלכלת עסקים – מסלול א'  -כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.
מסלול ב'  -ללא עבודת מחקר (מסלול ב').
תכנית זו משלבת בין הצד המקצועי לצד המעשי וכוללת קורסים המתאימים לעבודה מחקרית יישומית בגופים ממשלתיים
ובסקטור הפרטי ,במיוחד בסקטור הפיננסי.
ג .כלכלת עסקים – מסלול ב' ללא עבודת מחקר.
ד .כלכלת עסקים במגמת מימון ובנקאות – מסלול ב' ללא עבודת מחקר.
ה .חשבונאות  -מסלול ב' בלבד ללא עבודת מחקר (ראה פרטים ותנאי קבלה בעלון נפרד(
ימי לימוד
לתכניות א'-ד' הלימודים מתוכננים לימים שני ורביעי משעות הצהריים עד הערב.
אין התחייבות שהבחינות יתקיימו בימי הלימוד.

תואר שלישי ) (Ph.D.במחלקה לכלכלה
הלימודים לשם השגת התואר "דוקטור לפילוסופיה בתחום הכלכלה" הם השלב העליון בלימודים באוניברסיטה.
מטרת המחקר לקראת התואר דוקטור היא בעיקרה ביצוע עבודה מקורית ,עיונית או ניסויית ,והוכחת כישוריו של המשתלם כחוקר .עליו
להוכיח יכולת לבצע מחקר בעל ערך ,וכן עליו להוכיח שהוא ניחן בסגולות היוזמה ,הדמיון וההתעמקות ,כושר השיפוט וההתמדה
הדרושים לעובד מחקר עצמאי.
מחקרו ייחשב כבעל ערך ,אם נוסף על היותו בעל רמה מתאימה לפרסום בעיתון מדעי בלי רווח ,יהיה בו משום קידום בולט של הדעת
וההבנה.
תחומי מחקר
תיאוריה כלכלית ,נושאים בכלכלת ישראל ,מימון ציבורי ,מסחר בינלאומי ,כלכלת עבודה והון אנושי ,בחירה חברתית וכלכלה פוליטית,
כלכלת הפירמה וארגון תעשייתי ,כלכלת פיתוח וצמיחה כלכלית ,כלכלה השוואתית ,היסטוריה כלכלית וכלכלה יהודית ,מדיניות
מוניטרית ,שוקי הון ,תורת הצרכן ,מדיניות מקרו כלכלית ,חקר ביצועים ,קבלת החלטות ,מימון ובנקאות ,הלכה ומשפט עברי וכלכלה
ניסויית.
קבלת קהל:
בניין  504חדר 107

מענה טלפוני:
טלפון 03-5318920/347

פקס 03-7384034

ימים א' ,ג' בין השעות 11:30-14:00

ימים א' ,ג' בין השעות 14:00-15:00

ימים ב' ,ה' בין השעות 8:30-10:30

יום ד' 9:00-10:00
ימים ב' ,ה' בין השעות 11:00-12:00

כתובת מייל Economics.student@biu.ac.il :אתר המחלקהEcon.biu.ac.il :
* המחלקה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מהסעיפים לעיל ,וזאת על פי החלטה של הגורמים המוסמכים לכך.

תואר שני  -תכנית הלימודים במחלקה לכלכלה (לסטודנטים המתחילים בשנה"ל תשפ"ב)
כלכלה (תיאורטי)
מסלול א' (עם תיזה)

קורסי חובה
66-800
66-801
66-815
66-816
66-817
66-818
66-845
66-850
66-855
66-914

כלכלת עסקים
מסלול א' (עם תיזה)

קורסי חובה
מיקרו כלכלה למתקדמים א' מ.א.
מיקרו כלכלה למתקדמים ב' מ.א.
אקונומטריקה למתקדמים א' מ.א.
אקונומטריקה למתקדמים ב' מ.א.
מקרו כלכלה למתקדמים א' מ.א.
מקרו כלכלה למתקדמים ב' מ.א.
נושאים בתורת המשחקים
סדנא למתקדמים א' מ.א.
סדנא למתקדמים ב' מ.א.
פורום אהרון מאיר למקרו כלכלה

קורסי בחירה ( 4קורסים):
66-826
66-827
66-830
66-831
66-836
66-840
66-849

כלכלת אינפורמציה מ.א.
תורת המשחקים השיתופית
כלכלת אי ודאות מ.א.
נושאים בכלכלה בינלאומית מ.א.
שיטות אמפיריות בכלכלה
תחרות והתנהגות של גופים כלכליים מ.א.
קבלת החלטות בצוות מ.א.

סה"כ 32 :נ"ז ( 16ש"ש)
פרונטלי  36ש"ס ( 18ש"ש)

66-800
66-801
66-815
66-816
66-817
66-818
66-836
66-850
66-855
66-914

מבוא לכלכלה מיקרו
מתמטיקה לכלכלנים א'
מתמטיקה לכלכלנים ב'
מקרו כלכלה א'
מקרו כלכלה ב'
תורת המחירים א'
תורת המחירים ב'
שיטות כמותיות
מבוא לאקונומטריקה א'
מבוא לאקונומטריקה ב'
יישומי מחשב באקונומטריקה
יסודות המימון

קורסי חובה
מיקרו כלכלה למתקדמים א' מ.א.
מיקרו כלכלה למתקדמים ב' מ.א.
אקונומטריקה למתקדמים א' מ.א.
אקונומטריקה למתקדמים ב' מ.א.
מקרו כלכלה למתקדמים א' מ.א.
מקרו כלכלה למתקדמים ב' מ.א.
שיטות אמפיריות בכלכלה
סדנא למתקדמים א' מ.א.
סדנא למתקדמים ב' מ.א.
פורום אהרון מאיר למקרו כלכלה

קורסי בחירה ( 4קורסים):
66-826
66-827
66-829
66-830
66-831
66-838
66-839
66-840
66-841
66-845
66-849

66-800
66-801
66-815
66-816
66-817
66-818
66-836
66-898
66-904
66-914

קורסי חובה
מיקרו כלכלה למתקדמים א' מ.א.
מיקרו כלכלה למתקדמים ב' מ.א.
אקונומטריקה למתקדמים א' מ.א.
אקונומטריקה למתקדמים ב' מ.א.
מקרו כלכלה למתקדמים א' מ.א.
מקרו כלכלה למתקדמים ב' מ.א.
שיטות אמפיריות בכלכלה
סמינריון מ.א
סמינריון בכלכלת עסקים
פורום אהרון מאיר למקרו כלכלה

קורסי בחירה ( 4קורסים):

כלכלת אינפורמציה מ.א.
תורת המשחקים השיתופית
תיאוריה מוניטרית למ.א.
כלכלת אי ודאות מ.א.
נושאים בכלכלה בינלאומית מ.א.
תיאוריה מוניטרית למתקדמים למ.א.
מבוא לניהול סיכונים א' מ.א.
תחרות והתנהגות של גופים כלכליים מ.א.
מבוא לניהול סיכונים ב' מ.א.
נושאים בתורת המשחקים
קבלת החלטות בצוות מ.א.

סה"כ 32 :נ"ז ( 16ש"ש)
פרונטלי  36ש"ס ( 18ש"ש)

66-829
66-838
66-839
66-841
66-845
66-853

תיאוריה מוניטרית למ.א.
תיאוריה מוניטרית למתקדמים למ.א.
מבוא לניהול סיכונים א' מ.א.
מבוא לניהול סיכונים ב' מ.א.
נושאים בתורת המשחקים
אנומליות פיננסיות מ.א.

66-800
66-801
66-815
66-816
66-817
66-818
66-836
66-904
66-914

קורסי חובה יחודיים
66-856
66-861
66-875
66-905
66-906

כספים ובנקאות
ניהול פיננסי
ניהול בנקאי
סמינריון בבנקאות מ.א
סדנא בבנקאות למ.א.

קורסי בחירה ( 1קורסים):
66-829
66-838
66-839
66-841
66-845
66-853

סה"כ 36 :נ"ז ( 18ש"ש)
פרונטלי  40ש"ס

מיקרו כלכלה למתקדמים א' מ.א.
מיקרו כלכלה למתקדמים ב' מ.א.
אקונומטריקה למתקדמים א' מ.א.
אקונומטריקה למתקדמים ב' מ.א.
מקרו כלכלה למתקדמים א' מ.א.
מקרו כלכלה למתקדמים ב' מ.א.
שיטות אמפיריות בכלכלה
סמינריון בכלכלת עסקים
פורום אהרון מאיר למקרו כלכלה

תיאוריה מוניטרית למ.א.
תיאוריה מוניטרית למתקדמים למ.א.
מבוא לניהול סיכונים א' מ.א.
מבוא לניהול סיכונים ב' מ.א.
נושאים בתורת המשחקים
אנומליות פיננסיות מ.א.

סה"כ 36 :נ"ז ( 18ש"ש)
פרונטלי  40ש"ס

תואר שני בחשבונאות
מסלול ב' בלבד (בלי תיזה)

השלמות לתואר שני
66-101
66-110
66-111
66-201
66-202
66-213
66-214
66-231
66-236
66-237
66-238
66-251

כלכלת עסקים
מסלול ב' (בלי תיזה)

כלכלת עסקים במגמת מימון ובנקאות
מסלול ב' (בלי תיזה)

סמסטר א'
66-977
66-985
66-986
66-987
66-988
66-989
66-991
66-995

תכנון מיסים גלובלי
סמינר בחשבונאות
מיזוגים ורכישות
מיסוי פנסיוני
בינה עסקית BI
מערכת הERP -
מערכות ניהול בארגון (סייבר)
חקר נתונים ותהליכים

סמסטר ב'
66-972
66-979
66-982
66-984
66-992
66-994
66-996

מערכת הבנקאות
ניהול משא ומתן
הערכת שווי
ניהול סיכונים
השקעות בנדל"ן
שיווק דיגיטלי למנהלים
קורס דיירקטורים

סה"כ 32 :נ"ז ( 16ש"ש)
* סטודנט אשר למד את הקורס ניהול השיווק והפרסום במסגרת התואר הראשון ילמד את הקורס מיומנויות מכירה
לבוגרי התוכנית ניתנת האפשרות להמשיך ללימודי תואר שני במנהל עסקים

לתשומת ליבכם:
יתכנו שינויים בתוכניות הלימודים
סילבוסים ניתן למצוא באתר המחלקה לכלכלה econ.biu.ac.il

המחלקה לכלכלה  -תואר שני בתכנית כלכלה  /כלכלת עסקים עם תיזה  -למתחילים בתשפ"ב  -שנה א'
8

9

10

11

12

13

14

15

17

16

סמס' א'

18

20

19

ראשון

פורום אהרון מאיר למקרו כלכלה
66-914-01
( 3פעמים בסמסטר)

סמס' ב'

סמס' ב'

אקונומטריקה למתקדמים ב'
66-816-01/02

מקרו כלכלה למתקדמים ב'
66-818-01/02

שני

סמס' א'

אקונומטריקה למתקדמים א'
66-815-01/02

מקרו כלכלה למתקדמים א'
66-817-01/02

שלישי

סמס' א'

סמס' ב'

רביעי

סמס' א'

סמס' ב'

חמישי

סמס' א'

סמס' ב'

ייתכנו שינויים במועדי הקורסים

מבוא לפייתון לכלכלנים
66-862-01
פעם בשבועיים

מיקרו כלכלה למתקדמים א'
66-800-01/02

סדנא למתקדמים א'
66-850-01

מיקרו כלכלה למתקדמים ב'
66-801-01/02

סדנא למתקדמים ב'
66-855-01

21

המחלקה לכלכלה  -תואר שני בתכנית כלכלה  /כלכלת עסקים עם תיזה  -למתחילים בתשפ"ב  -שנה ב'

ראשון

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

סמס' א'
סמס' ב'

סמס' ב'

קבלת החלטות בצוות
66-849-01

תורת המשחקים מ.א.
66-845-01

שני

סמס' א'

תחרות והתנהגות של
גופים כלכליים
66-840-01

כלכלת אי ודאות
66-830-01

שלישי

סמס' א'

סמס' ב'

רביעי

סמס' א'

סמס' ב'

חמישי

סמס' א'

סמס' ב'
ייתכנו שינויים במועדי הקורסים

בחירה והעדפה
חברתית
66-879-01
מבוא לפייתון לכלכלנים
66-862-01
פעם בשבועיים

שיטות אמפיריות
בכלכלה
66-836-01

20

21

