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 הפרט והתנהגות החלטות קבלת

 
 

 

 בקבלת החלטות תוך מתן דגש להחלטות של פרטים בארגונים נותני שרות. הקורס יעסוק 

 

 נושאי הקורס: 

  מבוא לקבלת החלטות 

 משא ומתן 

  מכרזים 

 דילמות חברתיות 

 מוסר וקבלת החלטות 

  מבוא לתורת המשחקים 

 פונקציית תועלת ופרדוקס סן פטרסבורג 

  הפרוספקטתורת 

  פרדיגמת הקליקים 

 שיווי משקל 

  בחירות תחת אי וודאות 

  הטיות ויוריסטים 

  תמריצים 
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