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  מטרת הקורס
פתח בקרב הסטודנטים מודעות ולהקנות ידע בתחום של קבלת החלטות בקונטקסים שונים הקורס נועד ל

  . והמעורב, השלישי, הפרטי, שאותם ניתן ליישם בסקטור הציבורי
קבלת החלטות , גישות ומודלים שונים לחקר תהליך קבלת החלטות, בוחן סוגים שונים של החלטותהקורס 
דרכים לשיפור  והסיבות לכשלים בקבלת ההחלטות, טקטיקות לקבלת החלטות, וודאות,  סיכון,ודאות-בתנאי אי

  .איכות ההחלטות
  חובות הקורס

  נוכחות חובה והשתתפות בהרצאות
  הלןקריאת הספרות כמפורט ל

  הרכב הציון
  אמריקאית בחינה 100%

  :נושאי הקורס
  קבלת החלטותמושגי יסוד ב

  סיכון ואי וודאות, קבלת החלטות בתנאי ודאות
  מאפייני קבלת החלטות בסקטור  העסקי ובסקטור הציבורי

  מודלים לקבלת החלטות
    קוגניטיביות על החלטותהשפעות

  טקטיקות לשיפור החלטות
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