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היקף הלימודים
 1י"ס
 1 = 4 ECTSי"ס –  ,(European Credit Transfer and Accumulation System) ECTSערך הניקוד של הקורס
במוסדות להשכלה גבוהה בעולם שהינם חלק מ"תהליך בולוניה".

תיאור הקורס
רגשות הם חלק אינהרנטי ובלתי נפרד מארגונים .עבודה ועסקים כוללים מרכיבים רגשיים ,ומזה מעל ל 30-שנה שרגשות
בארגונים הוא נושא מחקר מרכזי .המחקר כיום אינו מתמקד עוד בשאלה האם רגשות קיימים בארגונים ,אלא מתמקד בשאלות
של איזה רגשות קיימים ,מה הארגון ובעלי העניין שלו עושים עם הרגשות שלהם ,וכיצד דינמיקות רגשיות משפיעות על
היבטים שונים של תפקוד ארגוני .תפקודים אלה כוללים ניהול רגשות ברמה האישית ,עבודה בצוותים והיבטים של מנהיגות,
קבלת החלטות וכן השפעת רגשות חיוביים ושליליים על ביצועי הארגון .הקורס יקנה היכרות עם עקרונות בסיסיים להבנת
רגשות ותהליכים רגשיים בארגונים ,ויציג את הידע העכשווי בנושא רגשות תוך הסתכלות על תופעות ארגוניות ברמות היחיד,
הקבוצה והארגון.
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תפוקות למידה
עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט:
 .1להבין את הייחודיות והמאפיינים של רגשות בארגונים
 .2להבין את תפקידם של רגשות בתהליכים ארגוניים של מנהיגות ,עבודה בצוותים וקבלת החלטות
 .3להבין את תפקידם של רגשות ברמת היחיד ,הארגון והחברה
 .4לאפיין תרבות רגשית
 .5להכיר מונחים כגון אינטליגנציה רגשית ,עבודת רגשות והדבקה רגשית

הערכת הסטודנט בקורס והרכב הציון
תאריך
עד סוף הקורס
כמפורט בלוח הבחינות

גודל קבוצה /הערות
מטלה אישית

מטלה
אחוז
דו"ח אישי על מאמר אחד מרשימת הקריאה
40
עבודה אישית
60
* תלמיד חייב להיות נוכח בכל השיעורים .
* מועד הבחינה יפורסם באתר הפקולטה -לוח בחינות.
* תלמיד ,הנעדר משיעור המחייב השתתפות פעילה או שלא השתתף באורח פעיל ,רשאי המורה להודיע למזכירות כי יש
למחוק את שמו מרשימת המשתתפים) .התלמיד יחויב בתשלום בגין קורס זה(

פירוט המטלות בקורס
מטלת דו"ח קריאה אישי – כל סטודנט/ית יבחר מאמר אחד מתוך רשימת הקריאה )חובה או רשות( .המטלה תכלול
סיכום של מספר שורות של המאמר והתובנות העיקריות ממנו .בהמשך הסיכום הסטודנט מתבקש לתאר ארוע רלבנטי
מחייו המקצועיים הקשור למאמר .התיאור אמור לכלול ניתוח והתבוננות אישיים המקשרים את החומר הנלמד והמתואר
במאמר עם תובנות רלבנטיות אישיות.
אורך הדו"ח המוגש –  1עמוד

כל אי עמידה במי ממטלות הקורס מחיבת הודעה מראש )במייל( למתרגל/ת הקורס

מדיניות שמירה על טווח ציונים
החל משנה"ל תשס"ט מונהגת בפקולטה מדיניות שמירה על טווח ציונים בקורסי התואר השני.
עקרונות השיטה חלים על כל קורסי התואר השני ,ומדיניות השמירה על טווח הציונים תיושם לגבי הציון הסופי בקורס זה.
מידע נוסף בנושא זה מתפרסם בהרחבה באתר הפקולטה.
https://coller.tau.ac.il/MBA-students/programs/2020-21/MBA/regulations/exams
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הערכת הקורס ע"י הסטודנטים
בסיומו של הקורס הסטודנטים ישתתפו בסקר הוראה על מנת להסיק מסקנות לטובת צרכי הסטודנטים והאוניברסיטה.

אתר הקורס
אתר הקורס יהווה המקום המרכזי בו ימסרו הודעות לסטודנטים ,לפיכך מומלץ להתעדכן בו מדי שבוע ,לפני השיעור,
ובכלל – גם בתום הסמסטר) .לצורך תיאום עינייני הבחינה למשל(.
שקפי הקורס יהיו באתר הקורס באתר.
לתשומת לבכם  -בכיתה ידונו גם נושאים )ובפרט דוגמאות( שאינם מופיעים בשקפים או מופיעים בכותרת בלבד .כל אלו
הינם חלק בלתי נפרד מחומר הקורס.

תכנית הקורס *
שבוע
1
2

3

תאריך

נושאים

 4.3.21מהו רגש? תיאוריות פיזיולוגיות
וקוגניטיביות של רגש
 11.3.21מה לרגשות ולארגונים ,רגשות
כחלק מתפקיד ועבודת רגשות,
רגשות חיוביים ושליליים בעבודה
 18.3.21רגשות בצוותים וקבוצות עבודה

רגשות וביצועים של ארגונים

4

8.4.21

5

 22.4.21רגשות ומנהיגות
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29.4.21
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