דבר נשיאות אס"ט
דבר נשיאות אס"ט

עזרה בלימודים

הנפקת כרטיס סטודנט

סטודנטים יקרים,
ברוכים הבאים לטכניון וברוכים הבאים לאס"ט – אגודת הסטודנטים בטכניון.
אס"ט קמה במטרה להגן על זכויותיכם ולייצג אתכם מול גורמי הטכניון השונים.
עם השנים לקחנו על עצמנו עוד ועוד מחויבויות וכיום אנו אחראיים על מתן שירותים רבים וחיוניים לסטודנטים בקמפוס.
האגודה מספקת ייצוג אקדמי ,קורסי עזר ,חוברות עזר ,שירותי חונכות ,שירותים לדיירי הקמפוס הכוללים בין היתר שירותי כביסה
ופיקוח על עסקים ,וכן אמונה על הפן התרבותי והחברתי בחיי הסטודנטים.
מלבד לימודים ,אס"ט מאפשרת לכם ליהנות במהלך התואר ממסיבות ,הרצאות ,הופעות ,חוגים ,התנדבויות וכמובן האירוע הגדול
של השנה  -פסטיבל הסטודנט!

הזמנה ליום הכוון

שמרו על קשר

אנו מאמינים כי תפקידנו לשרת אתכם ,הסטודנטים ,ולכן אנו אגודה א-פוליטית וא-מפלגתית .מרבית העובדים באס"ט הם
סטודנטים שנבחרו לתפקידם על ידי נציגי הסטודנטים על סמך כישוריהם ומחויבותם לעשייה למען כולנו.
הלימודים בטכניון ,במיוחד בשנה הראשונה ,עשויים להיות מאתגרים.

דבר נשיאות אס"ט
דבר נשיאות אס"ט

אנו מזמינים אתכם לבקר באתר הבית שלנו ולעשות לנו
והפעילויות שאנו מקיימים עבורכם.

בפייסבוק כדי להישאר מעודכנים בכל המידע השוטף ,האירועים

אנו קוראים לכם להביע עניין בחיי הסטודנטים ,להיות מעורבים ולהשמיע את קולכם.
עזרה בלימודים

הנפקת כרטיס סטודנט

ידעו אותנו בכל עניין הדורש את תשומת ליבנו והעלו כל רעיון או יוזמה היכולים לתרום לכלל הסטודנטים בטכניון.

אתם פותחים היום פרק חדש ומצטרפים למשפחת הטכניון
אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בלימודים ובשלב החדש בחייכם!
בברכה,

הזמנה ליום הכוון

שמרו על קשר

עומר עמית,
יו"ר אגודת הסטודנטים בטכניון
yor@asat.technion.ac.il

נמרוד הרני,
סיו"ר אגודת הסטודנטים בטכניון
syor@asat.technion.ac.il

עזרה בלימודים
דבר נשיאות אס"ט

עזרה בלימודים

הנפקת כרטיס סטודנט

אס"ט עוזרת לכם להצליח בקורסי המבוא עם חונכות בחינם :בשפת  ,Cבפיזיקה ובכימיה.
החונכות מתקיימת בכל ימות השבוע במהלך הסמסטר ,ובנוסף מתקיימים מרתונים לקראת המבחנים.
בחנות החוברות תמצאו חומרי לימוד משלימים  -חוברות עזר המכילות סיכומים של הקורסים ,חוברות מבחנים הכוללות
פתרונות ,ספרי לימוד של מרצים בטכניון ועוד.
החנות נמצאת בבית הסטודנט ,קומה .0
בנוסף לכל אלה ,לרשותכם גם מערך סדנתונים – מדריכים מצטיינים יחזרו אתכם על החומר וילמדו אתכם לפתור תרגילים.
כל השיעורים מתקיימים בקבוצות קטנות ,והמחיר הוא סמלי ומסובסד.

הזמנה ליום הכוון

למידע נוסף
שמרו על קשר

קורסי רענון לקראת פתיחת שנה
דבר נשיאות אס"ט

עזרה בלימודים

הנפקת כרטיס סטודנט

שימו לב!
כבר בתחילת התואר בטכניון מצופה מהסטודנטים להיות "בעניינים".
למעשה ,בחלק מהמקצועות הלימודים ממשיכים בדיוק מהנקודה שבה הופסקו בסוף התיכון.

בדיוק לשם כך הומצאו "קורסי הריענון של אס"ט"!

בקורסים נרענן את החומר שנלמד בתיכון וניגע מעט גם בחומר הנלמד בסמסטר הראשון ,וזאת במטרה לתת לכם
נקודת פתיחה טובה יותר ולאפשר השתלבות חלקה בסמסטר הראשון ללימודים.
אנו מציעים קורסים בנושאים :מתמטיקה ,פיזיקה ,כימיה ושפת .C

הזמנה ליום הכוון

למידע נוסף והרשמה
שמרו על קשר

הנפקת כרטיס סטודנט
דבר נשיאות אס"ט

עזרה בלימודים

הנפקת כרטיס סטודנט

חברות באגודת הסטודנטים מקנה לסטודנט ייצוג אקדמי בפני גורמי הטכניון וזכאות ליהנות ממגוון שירותים
בקמפוס הכוללים עזרה בלימודים ,פעילויות תרבות וחברה ,שירותים שונים בקמפוס ובמעונות ועוד.
על-מנת שתוכלו להפיק את המרב מחברותכם באס"ט ,וליהנות ממגוון השירותים הניתנים על ידינו ,עליכם להצ־
טייד בכרטיס סטודנט (כרטיס חבר אס"ט).
על מנת שהכרטיס יונפק בזמן ,יש להגיש בקשה ממוחשבת עד ליום 15.09.17
באמצעות מערכת הנפקת כרטיס סטודנט באתר אס"ט.
כרטיסי הסטודנט יחולקו במהלך השבוע הראשון ללימודים בבית הסטודנט.
מי שלא יזמין כרטיס עד לתאריך הנקוב  -כרטיסו יתעכב.

הזמנה ליום הכוון

להזמנת כרטיס סטודנט
שמרו על קשר

בואו ליום ההכוון -

גלו צדדים חדשים ומפתיעים בקמפוס!

דבר נשיאות אס"ט

יום חמישי19.10.17 ,

כ"ט בתשרי תשע״ח

נציגי אס"ט יכירו לך את הפקולטה שלך ואת המקומות השווים בקמפוס.
זה הזמן שלכם לשאול את כל השאלות!

עזרה בלימודים

הנפקת כרטיס סטודנט

הזמנה ליום הכוון

שמרו על קשר

יום ההכוון יתחיל בשעה  10:00ויסתיים בסביבות השעה 14:00

עשו

לעמוד הפייסבוק של אס"ט

לקבלת עדכונים שוטפים על נושאים חשובים ולשאול שאלות במגוון נושאים.

הורידו את אס"ט Calendar
דבר נשיאות אס"ט

עזרה בלימודים

הנפקת כרטיס סטודנט

הזמנה ליום הכוון

שמרו על קשר

והתעדכנו בזמן אמת בכל האירועים בקמפוס!

לצפייה היכנסו לקישור .להורדה לחצו כאן ופתחו בפלטפורמה המועדפת עליכם ,או הדביקו את הכתובת
 http://bit.ly/AsatCalendar-Dב google calendar-תחת יומנים אחרים > הוסף לפי כתובת אתר Other -
.calendars > add by URL

הצטרפו לפורום האקדמי של אס"ט בפייסבוק

כדי לשאול שאלות על זכויותיכם האקדמיות ועל נושאים אקדמיים נוספים.

				
כנסו ל

והתעדכנו במגוון המבצעים :מסכי מחשב ,טלויזיות ,מחשבים ניידים ועוד במיוחד בשבילכם ובמחירים הכי
משתלמים.

למידע נוסף על כל שירותי אס"ט

בואו לאס"ט!
דבר נשיאות אס"ט

עזרה בלימודים

ביום ההכוון תבחרו נציג/ה מטעמכם שייצג/תייצג את הסמסטר מול הסגל
האקדמי ובמועצת הנציגים של אס"ט.
אנו מזמינים כל אחד ואחת מכם/ן להציע את מועמדותו/ה ,ולהיות שותף
פעיל בעשייה.

הנפקת כרטיס סטודנט

הזמנה ליום הכוון

כמו כן ,במהלך שנת הלימודים יפורסמו מועדי מכרזים לתפקידים שונים
באגודה אליהם ניתן להגיש מועמדות.
פרטים באתר אס"ט ובמייל dover@asat.technion.ac.il

שמרו על קשר

בהצלחה!

