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מטרת הקורס :הקורס מתמקד בחשיבותה של חדשנות בארגונים מודרניים .המטרה
העיקרית של הקורס היא להביא בפני הסטודנט ידע עדכני תיאורטי ופרקטי בתהליכי
שינוי ופיתוח ארגוני .הקורס יקנה לסטודנטים כלים תיאורטיים ופרקטיים להבנת
תהליכים המתרחשים בארגונים בעת מצבים המחייבים שינויים ארגוניים.
הסטודנטים ילמדו על חשיבות הליכים אלו ויחשפו למאפיינים המלווים את השינוי.
תאור הקורס :הקורס הינו מתוקשב במלואו .הלמידה היא עצמאית.
נושאי הקורס :
הקדמה לקורס
שיעור  :1ארגונים וחדשנות
שיעור  :2מחזור חיי הארגון
שיעור  :3שינויים ארגוניים
שיעור  :4תהליך האבחון הארגוני
שיעור  :5טכניקות של התערבות להובלת שינוי
שיעור  :6התמודדות עם תגובות לשינוי
שיעור  :7מבט אל השטח
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