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 החוג למדע המדינה

 
ה" תשס– סמינריון – ומתן-תהליכים פוליטיים וארגוניים של ניהול משא  01-160-71  

שרק-דניאלה שנקרר "ד  
 תיאור הסמינר

 להקנות למשתתפים כלים לניתוח והבנה של התהליכים הפוליטיים והארגוניים הכרוכים בניהול סמינרמטרת ה
-הכנה למשא, ומתן-יבחנו מאפייני המשא, ומתן-סמינר יוצגו מושגי יסוד בתורת המשאבמהלך ה. ומתן-משא
, ומתן-השפעת התקשורת והמדיה על המשא, השפעת הגורם האנושי, כוח המיקוח, אסטרטגיות וטקטיקות, ומתן

מינהל שונים בעיקר מתחומי ה" אירועים"כלים אלו ישמשו את משתתפי הסמינר לניתוח . והתערבות צד שלישי
 .והיחסים הבינלאומיים, הציבורי והמדיניות הציבורית

 דרישות הקורס 
 .בפגישות הקורסהשתתפות . 1
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 ).ולא ינתן ציון סופי, ללא הצגת הרפראט בכיתה לא ניתן יהיה להגיש עבודה(הצגת רפראט בפני הכיתה . 3
 .  הגשת עבודת סמינר. 3
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