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  :תאריך עדכון                                                             
  : שם ומספר הקורס

 0201-911-70/ -  מדיניות מערכות מידע
   

  )הרצאה (:סוג הקורס

  2:  היקף שעות                           ב : סמסטר                    ע"תש : שנת לימודים

  :אתר הקורס באינטרנט 
http://www.mba.biu.ac.il/stfhome/minkov/minkov.htm          

  

  :מטרות הקורס  .א
  

מושגים והבנה של בעיות ניהוליות הקשורות בתחום , הקורס נועד להקנות הכרה
קורס ה.  בארגוןלפתחם של מנהלים בכירים טכנולוגיות המידע והעומדות 

התנהגותיים של וניהוליים , םכלכליי, פונקציונלייםעוסק בהיבטים ואינטגרטיבי 
נושאי הקורס מועברים מנקודת מבט של ההנהלה . מדיניות מערכות מידע

 מושגים שנלמדים בתכנית  בקורס משולבים.הבכירה וקובעי מדיניות בארגון
  .מנהל עסקים בכלל ובתוכנית מערכות מידע בפרט

  
   :תוכן הקורס  .ב
 

ית מערכות מידע פקיד של פונקצ הת,הבנת צרכי מידע של הארגוןהקורס עוסק ב
למבנה , בחינת ההתאמה של מערכות המידע לאסטרטגיה, במילוי צרכים אלו

 מערכות  כמו ממדיניות מערכות מידע שוניםחקר נושאיםב, ולתרבות של הארגון
  , מבוא והצגת הקורס: בין הנושאים בקורס.'מיקור חוץ וכד, מידע ככלי אסטרטגי
, טכנולוגיות מידע ואסטרטגיה, יתוח אירוע מדגיםנ, יםמתכונת ניתוח אירוע

, מערכות מידע אסטרטגיות, הארגון המורחבמימדי , טכנולוגית מידע והארגון
) Outsourcing(מיקור חוץ  ואינטרנט ככלי תחרותי, תשתיות טכנולוגית מידע

  .של טכנולוגית מידע
  
   :מהלך השיעורים  .ג
  

על . תוח אירועים ומידע עדכני ואקטואליני, חומר רקע תיאורטי  עלהקורס מבוסס
הכנה  :מספר מרכיבים החיוניים להבנת החומר והטמעתוהסטודנט לשלב בעבודתו 

ניתוח , רועי סיכום בכתב של א,עצמית לקראת השיעור באמצעות קריאת חומר תיאורטי
ן מבחו) תלוי בגודל הקבוצה ובזמן(פרויקט , מצגות ודיונים, אירועים בקבוצות ובכיתה

  .מסכם
  
  : תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים  .ד
  

  .משתנה לפי גודל קבוצות הלימוד ולוח השנה, מפורסמת בהתחלת הקורס
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  :חובות הקורס  .ה

  
על הסטודנט לקרוא את . על הסטודנט להשתתף באופן פעיל במהלך הדיונים בכיתה

תוח י נ,מצגותקריאה זאת מהווה את הבסיס ל. חומר הקריאה הנדרש לפני כל הרצאה
 בחומר נכללתוהיא , הקריאה מחיבת כל סטודנט וסטודנט.  בכיתהנים ולדיויםרועיהא

רועים שיש לקרוא לקראת כל שיעור מפורטת בתכנית ירשימת פרקים וא. המבחן
  . המתעדכנת כל שנההקורס

  
  

  :)ציון עובר/ ציון מספרי  (מרכיבי הציון הסופי 
  

מצגת של ניתוח ,  10%בדיונים בכיתה השתתפות , 10%  שבועייםתרגילים
  .50%בחינה ו 30%אירוע  

  
   :ביבליוגרפיה  .ו

  

 . תדפיסים שונים בספריהרשימת פרקים ואירועים נבחרים מתוך ספרי הקורס ו

  .הפניות לקריאה נוספת יינתנו במהלך הקורס
       
  :וספרי עזר נוספים) textbooks(ספרי הלימוד      

Applegate, Austin, McFarlan: “Corporate Information Strategy and 
Management: Text and Cases"” 7 th edition, McGraw-Hill, 2007. 
Applegate, Austin, McFarlan: “Corporate Information Strategy and 
Management: Text and Cases"” 6 th edition, McGraw-Hill, 2003. 
Applegate, McFarlan, McKenney: “Corporate Information Systems 
Management: Text and Cases"” 5 th edition, Irwin, 1999. 

  
  
   :חומר מחייב למבחנים 
  

  .ההרצאותהקריאה וכל חומר 
  
 
 


