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 מטרת הקורס: 

לצורך כך יפורטו ויודגמו מודלים . ורס מבוא לעולם תהליכי קבלת ההחלטות בארגוניםהקורס מהווה ק

בנוסף לכך . ותיאוריות המתמודדים באופן ספציפי עם התנהגות הקשורה בקבלת החלטות במסגרת ארגונית

רה יורחב הדיון על הקשר הטכני בין תהליכי קבלת ההחלטות וההווייה הארגונית וכמובן שיושם דגש על הכ

 .הקבוצה והארגון, ושימוש הלכה למעשה במודלים שונים לקבלת החלטות ברמת הפרט

 

 תאור הקורס:  

:הקורס יעסוק בחמישה נושאים עיקריים אשר יורחבו על פי תכנית הקורס שבהמשך  
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 . מודלים רציונאליים לקבלת החלטות .0
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 . מהלכה למעשה בקבלת החלטות .4

 . קבלת החלטות בארגון ובקבוצה .5
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