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מטרות הקורס
תורת הארגונים הנה תחום בין-דיסציפלינרי המשלב מושגים ותיאוריות שמקורן בסוציולוגיה ,כלכלה ,מדע
המדינה ,אנתרופולוגיה ,פילוסופיה ,ופסיכולוגיה להסבר התופעה הארגונית .בקורס יוצגו ויידונו מושגי
מפתח ותיאוריות מרכזיות בחקר היבטים מבניים של ארגונים ומוסדות.
הקורס יעסוק בשלושה תחומים עיקריים :הקניית מושגים בתורת הארגון ,סקירת תיאוריות ארגוניות
וניהוליות מרכזיות תוך הבנת הרקע ההיסטורי והחברתי-כלכלי-מדיני שלהן ,וניתוח תופעות ארגוניות.
דרישות הקורס
נוכחות בשיעורים.
קריאה שבועית של נושאים הקשורים לחומר ההרצאות )ראה מהלך הקורס( חיונית לקיום דיון מעניין
בכיתה.
 80%מהציון הסופי
בחינת סיום בסוף סמסטר ב'
עבודה יישומית בנושא שיתואם עם המרצה  20%מהציון הסופי
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מהלך הקורס
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