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 המנכ"ל/מנהל כספים/ מנהל העסקים
 שלום רב.

 .פרויקט גמר במסגרת המחלקה לכלכלה יישומית וניהול השתלבות בהנדון:    

 בתקווה שנשוב במהרה לפעילות סדירה, אנו שבים ופנים אליכם בעניין עבודות הגמר של

בוגר  תוארלהמדובר בפרויקט הסיום של תלמידי השנה השלישית והאחרונה  הסטודנטים שלנו.

מועד שיבוץ הסטודנטים  קרוב הוא גם ה נובמברבחודש  תחילת שנת הלימודים בכלכלה וניהול.

)מסגרת זמן המאפשרת  4105יוני חודש במהלך  ומועד הגשתו יהיה ותחילת עבודתם על הפרויקט,

שימשו כלי רב חשיבות בהכשרתם של בוגרינו, על  החולפות יםהגמר בשנ עבודותקה(. עבודה מעמי

מרבית הפרויקטים,  .בעתיד ידי חשיפתם לאתגרים דוגמת אלו המצפים להם בדרכם המקצועית

ככלל כוונתנו היא  גם שימשו את הארגון המארח כמרכיב בקבלת החלטות ואף בישומן.

יחסות יכמובן תוך התיפיק ממנו תועלת,  ואשר הארגון אכן  וןדרוש לארגיהיה כזה, השהפרויקט 

                                                                 פרויקט כזה.ביצוע של הסטודנטים ב עובדה שזה ניסיונם הראשוןל

ווה את המל, במחלקה האקדמי סגל החבר  ,מנחה מוצמד)או זוג סטודנטים(,סטודנט כל ל         

, מבקר את הרמה האקדמית של העבודה הסטודנט מדריך אותו בהיבטים האקדמיים של העבודה

להעמיד לצורך גון בו מבוצע הפרויקט, מתבקש רהא ואת היותה ישימה לארגון בו היא נעשית.

אשר ינחה את הסטודנט בדבר הציפיות מהעבודה,  מנהל בארגון,  מלווה מקצועי, העניין

יפגש עם הסטודנט פעמיים עד ים. המנחה המקצועי יק לו את הנתונים הנדרשויספ מטרותיה,

השנה האקדמית שלוש במהלך התקופה, ויהיה  עימו בקשר מקוון לצורך מעקב בקרה והכוונה.  

נים השונים במהלך בארגו יםפרויקטאת נושאי ה לקבוע  , עלינו מכתיבה לנו לוח זמנים על פיו

לפרויקטים כך שיוכלו לגשת לימודים נוכל לשבץ את הסטודנטים שנת ה הקיץ, כך שעם תחילת 

 לעבודה מיד עם תחילת שנת הלימודים.   

 :נושאים בהם עסקו הפרויקטים בעבר  

כלכלה ציבורית, כלכלת  שיווק ומכירות, ,,תכניות עיסקיות בתעשיה ובחקלאותמימון ופיננסיים 

 מוניציפאליים, תיירות ועוד.סביבה, נושאים 

במידה  חרות בעלות זיקה כלכלית ניהולית.בן שלאלה ניתן להוסיף סוגיות רבות ומגוונות אכמו

וכבר כעת ישנם נושאים ותחומים בהם נוכל להשתלב, נפנה כבר  עתה לבחינת הנושא והתאמתו 

 המתאים ביותר. סטודנטל

 שנדרש.יעמוד לרשות הארגונים והסטודנטים ככל לכלכלה וניהול,  סגל המרצים של המחלקה

 .נשמח לקבל התייחסותך ועל פי בקשתך לתאם עמך פגישה ולסייע ביצירת הקשר בינינו
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