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אס”ט – אגודת הסטודנטים בטכניון

דברי הנשיאות

סטודנטים יקרים,
ברוכים הבאים! אתם משנים סטטוס והופכים לסטודנטים! ולא סתם סטודנטים ,אלא סטודנטים בטכניון! אתם עומדים בפתחה של תקופה חדשה ומשמעותית בחייכם ואנו
נרגשים פה איתכם .חשוב לנו שתדעו  -אתם לא לבד.
המטרה שלנו היא אתם ,ותפקידנו לייצג אתכם מול הטכניון ולהבטיח את זכויותכם כסטודנטים במהלך שנות התואר .בראש ובראשונה ,אנו נותנים ייצוג אקדמי לכל סטודנט בכל
בעיה ומספקים תמיכה בלימודים ע"י קורסי עזר וחונכויות סדנאות ועוד .גם בענייני הקמפוס אנו דואגים לכם  -באמעצות מרחבי למידה ,הפעלת מערך הסעות ומכונות מזון
ושתייה אוטומטיות ,מענה בענייני מעונות ,תמיכה בתקשורת מול גורמים ממשלתיים ועוד .אבל אל תדאגו ,זה לא הכל – אנו דואגים גם שתהנו פה .מסיבות הכי שוות בצפון,
פסטיבל סטודנט עם אמנים בינלאומיים ,ערבי סטדנאפ ,לימודי סלסה ,נבחרות ספורט ,פרויקטי התנדבות ,ירידי תעסוקה ,קיימות ומה לא .הצלחתכם חשובה לנו ,ולא פחות מכך
ההנאה והחוויה שלכם בקמפוס .אגודת הסטודנטים בטכניון – אס"ט – עומדת פה לרשותכם ואתם מוזמנים בכל עת להגיע ולשוחח איתנו – אנו יושבים בקומת הכניסה של בית
הסטודנט .תוכלו גם ליצור קשר ולהתעדכן דרך אתר האגודה ,עמוד הפייסבוק ,האינסטגרם ,ערוץ הטלגרם ובמייל .בנימה אישית ,בפניכם תקופה מאתגרת וייחודית שלא דומה
לחוויות קודמות .נצלו אותה ללמידה אקדמית-מקצועית וגם ללמידה אישית על עצמכם .זכרו להשקיע את הזמן בדברים שמעניינים אתכם ודעו לשלב ביום-יום את מה שעושה
לכם טוב.
לימודים אקדמיים הם זכות גדולה ולא מובנת מאליה .במהלך התואר אתם תחוו עליות ומורדות ,וחשוב שתזכרו במיוחד ברגעים הקשים מדוע אתם כאן  -מה הסיבה שהתחלתם
את הלימודים .אנו בטוחים שלכל אחד מכם יש אחת כזו לפחות .קחו את האתגרים ,תלמדו מהם ואל תתנו להם להכניע אתכם.
אנחנו מאחוריכם תמיד,
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פק"לים
פרוייקט קבוצות לימוד הינו גוף המספק קורסי תגבור עבורכם במגוון רחב של מקצועות במהלך הסמסטר ולקראת הבחינות.

חונכות חינם(קומה  4בית הסטודנט)
סביבת לימודים וחונכים מנוסים בפיזיקה ,כימיה  ,מתמטיקה ומבוא למדמ"ח בשפת  Cופייתון.

חנות החוברות (קומה  0בית הסטודנט)
בחנות תוכלו למצוא חוברות שיעזרו לכם
במגוון רחב של קורסים .בקרוב תהיה גם
חנות אינטרנטית.

**בגלל הגבלות משרד הבריאות ,כלל השירותים מועברים ב.ZOOM-

ייצוג הסטודנטים בנושאים אקדמיים
מילואים – דאגה לזכויות אנשי ונשות המילואים .שווה להתעדכן בזכויות הרבות שיש למשרתי/ות המילואים בטכניון באתר אס"ט.
הפורום האקדמי – המקום שלכם לשאול אותנו בפייסבוק .הצטרפו לפורום האקדמי בפייסבוק ותתעדכנו בכלל הנושאים הרלוונטיים.
נציגי סמסטר – לכל מחזור יש נציג סמסטר ,האחראי לייצג אותו אל מול הסגל – גם בנושאים אקדמיים וגם בנושאים מנהלתיים .בכל פקולטה
יש רכז אקדמי שאחראי לתת מענה מקצועי לנציגי הסמסטר ולייצג את האינטרסים שלהם אל מול הסגל הבכיר של הפקולטה.
מרחבי לימוד – רבים פרוסים ברחבי הקמפוס ,ברבים מהם פועלות פינות קפה של אס"ט.יש מרחב למידה גדול בקומה  4בבית הסטודנט ,ובו
חדרי לימוד פרטיים שניתן להזמין מראש.
תקינות אקדמית – ליווי של סטודנטים הנמצאים במצב לא תקין אקדמית.
ליווי בדין משמעתי – ייצוג וליווי של סטודנטים המועמדים לדין משמעתי.

אירועי תרבות וחברה וקהילה
אנחנו פה בשביל שתוכלו גם להנות מהדרך ולא רק ללמוד .קצת ממה שמחכה לכם:
•מסיבות וצהרי יום ד'.
•הופעות סטנדאפ והרצאות העשרה.
•פסטיבל הסטודנט במשך יומיים -
הופעות ,ירידים ועוד.
•אירועי התנדבות ויריד קיימות.
•פרויקט מל"ך – מחשבים לסטודנטים שידם
אינה משגת.
**עקב הגבלות משרד הבריאות ,עיקר פעילויות התרבות הן הרצאות
המועברות ב ZOOM-במגוון תחומים.

החיים בקמפוס
כמובן שאסור לשכוח שבסופו של דבר אתם
הולכים להעביר את השנים הקרובות בקמפוס
ואנחנו כאן כדי לתת מגוון שירותים:
•שיפור חווית המגורים בקמפוס.
•מרחבי למידה נוחים.
•עמדות לתיקוף רב קו וארנונה.
•מתקנים לטיפול באופניים.
•מכונות כביסה במחיר מוזל.
•מכונות אוכל ושתייה במחיר הזול בארץ.
•שירותי אימות חתימה.

כרטיס סטודנט
כרטיס הסטודנט הוא הסימן לכך שאתם
חברים באגודה .הכרטיס מקנה לכם
הטבות שונות לסטודנטים.
אז איך מוציאים כרטיס?
פשוט לחצו כאן

איך תכירו את כל הדברים שאנחנו
עושים בשבילכם?
שמרו איתנו על קשר:
פייסבוק אס"ט
אתר אס"ט
תרבות וחברה
קמפוס ורווחה
קורסים וחוברות
 – InstAsatהאינסטגרם שלנו
קבוצת הפייסבוק  -התקבלתי לטכניון

