Advanced Management

תכנית פיתוח
מנהלים

קהל היעד

•מנהלים ותיקים ,המנהלים צוות עובדים מקרוב/מרחוק
•מנהלים חדשים ,המנהלים צוות עובדים מקרוב/מרחוק
•עתודה ניהולית

מתכונת הקורס

• 12מפגשים בהיקף של  60שעות
•השתתפות פיזית בכיתה אולם ישנה גם אפשרות להשתתפות באופן
מקוון בשידור חי (מרחוק)
•הקורס יתקיים בשעות הערב

בשיתוף היחידה לפיתוח מקצועי,
אוניברסיטת בר-אילן

תנאי קבלה

מסלול לימודים המפתח ומאמן מנהלים בפרקטיקה
יישומית/אימונית בניהול והנעת עובדים .בקורס ילמדו
תפיסות ,מודלים ואסטרטגיות לצד שיטות פרקטיות
הניתנות ליישום בשטח.

•תואר אקדמי (למי שאין תואר אקדמי אך בעל ניסיון ניהולי
משמעותי תהיה אפשרות להגיש בקשה חריגה)
•מנהלי צוות עובדים ,או שעתידים לנהל עובדים (בטווח של שנה
מפתיחת הקורס)
•שליחת קורות חיים וראיון אישי

תעודה

•
אוניברסיטת
•לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם
בר-אילן ,היחידה לפיתוח מקצועי ומטעם הקולג׳ לקמעונאות
ולניהול עסקי
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Advanced Management

תכנית פיתוח מנהלים

מסלול לימודים המפתח ומאמן מנהלים בפרקטיקה יישומית/אימונית
למה ללמוד תכנית זו ומדוע היא משמעותית
•הקורס ישדרג ויעצב את האג'נדה הניהולי שלך
•הקורס יצייד אותך בארגז כלים פרקטי להנעת עובדים
•הקורס ימצב אותך כאוטוריטה ניהולית מקצועית יותר בעניי העובדים ובעניי המנהלים שלך
•הקורס יסייע לך למקסם את הפוטנציאל הגלום בעובדים שלך ,לעמוד ביעדים ולהשיג תוצאות משמעותיות יותר

הנושאים מרכזיים שיילמדו בקורס
•יסודות הניהול – הגדרת תפקידי המנהל/ת בעידן הנוכחי
•תקשורת ניהולית – התאמת המנהל לסגנונות תקשורת של הצוות המנוהל
•ניהול פרואקטיבי – ניהול משימות ,התנהלות פרואקטיבית מכוונת תוצאות
•יסודות האימון – המנהל-כמאמן ,ארגז כלים אימוני מתחום הCoaching-
•הערכה ניהולית – מתן משוב מעצב המותאם לניהול עובדים מרחוק/מקרוב
•השפעה ניהולית – טקטיקות להגברת השפעת המנהל/ת על הצוות המנוהל
•ניהול אפקטיבי – כלים לניהול זמן ,מיקודים וסדרי עדיפויות
•שגרות ניהול – שגרות ניהול ככלי בידי המנהל/ת
•ניהול תוצאתי – ניהול דרך המספרים
•ניהול מתוך הערכים – ניתוח ערכים ומקורות ההנעה של כל אחד בצוות המנוהל

* הסילבוס ורשימת המרצים נתונים לשינויים.
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