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 בכלכלת סביבה וניהול הכנה למוסמך-לימודי השלמה

 לימודי השלמה

לפחות, אך חסר להם רקע  80לימודי השלמה נדרשים עבור מועמדים לתואר שני שסיימו תואר בוגר בציון ממוצע של 

 30ם בתוך שנה והם יכללו עד או ביצוע תיזה. את לימודי ההשלמה יש לסיי\בכלכלה לצורך לימוד קורסי התואר השני ו

כאשר על המועמד לקבל בכל הקורסים הנ"ל ציון עובר , הקורסים שבטבלה ב' שלהלן. קורסי ההשלמה יכללו את נ"ז

 .ומעלה

 לימודי הכנה

 נ"ז 15, והם יכללו לפחות 75-80לימודי הכנה נדרשים עבור מועמדים שסיימו את התואר הראשון בציון ממוצע של 

 -א יפחת משלציון ממוצע לקבל ציון עובר ומעלה בכל אחד מהקורסים בנפרד, וכן על המועמד  כאשר, של קורסי בוגר

 גם לימודי השלמה.  וואלו חסר רקע בכלכלה, אזי, לימודי ההכנה יה מועמדים. במידה ולבכלל הקורסים  80

 קורסי רקע בסיסי נדרש –טבלה א' 

, אשר לא ייכללו בתכנית לימודי ת סביבה וניהולבוגר בכלכלהטבלה זו מכילה קורסים בסיסיים בתכנית לימודי 

 הכנה. \ת לדעת את החומר הנכלל בקורסים אלו לקראת תחילת לימודי ההשלמה\המועמדהכנה. מצופה מ\ההשלמה

 נ"ז שם הקורס מס. קורס

 4 מבוא לכלכלה א' 71709

 4 מבוא לכלכלה ב' 71710

 4 מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א' 71723

 4 מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב' 71724

 7 ואינטגראלי א' )מורחב(חשבון דיפרנציאלי  71740

 4 חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי ב' )מורחב( 71745

 

 הכנה:*\קורסים ללימודי השלמה –טבלה ב' 

 נ"ז שם הקורס מס. קורס

   סמסטר א'

 4 תורת הצרכן 71732

 5 מבוא לאקונומטריקה 71708

71742 
לקורס זה, מהווים דרישה מקדימה  71737 -ו 71732)הקורסים תורת הרווחה 

 ולכן ניתן ללמוד אותו תוך כדי השנה הראשונה של לימודי המוסמך(
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 3 אלגברה ליניארית א' 71747

   

   סמסטר ב'

 4 תורת היצרן 71737

 4 מקרו כלכלה 71736

 3 תכנון חקלאי 71734

)אפשר להחשיב קורס זה כחלק ממכסת קורסי הבוגר אלגברה ליניארית ב'  71748

 במסגרת לימודי המוסמך(המותרים 
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 * מועמדים יוכלו לקבל פטור לגבי קורסים מרשימה זו אותם הם למדו בעבר במוסדות מוכרים.
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