וויקלי אחרון לסמסטר ...נחזור מיד עם תחילת סמסטר ב' ..יש למה לצפות !!
בנקט בפקולטה אנו שמחים לבשר כי בעקבות המחאה אל מול בנק הפועלים בדף
הפייסבוק ,קיבלנו תאריך יעד להצבת הבנקט בפקולטה ( .)6.2.12עבודות התשתית כבר
החלו בבית קרוליין ואנו מאמינים כי כולנו נוכל להינות מהשירות עם תחילת סמסטר
ב' .תודה רבה לכל הסטודנטים שתמכו והשתתפו במחאה .אנו בטוחים כי לכולכם חלק
מרכזי בהשגת היעד.
שירותי צילום והדפסה בבית קרוליין חדר מכונות הצילום וההדפסה בבית
קרוליין (ממ"ד בקומת קרקע) ישאר פתוח לרווחת הסטודנטים בכל יום עד השעה
 .24:00לתשומת לבכם ,בכל בעיה במכונות יש לפנות לחברת "מפעיל" במספר
המפורסם לצד כל מכונה .במידה ולא קיבלתם מענה תוך שעתיים מרגע ההודעה על
התקלה אנא פנו לרכזת הזכיינים באגודה  zachian@aguda.bgu.ac.il -או אלינו במייל
 .asran.office@gmail.comאנו מכירים את נושא רמת התקינות הנמוכה של המכונות
נכון לעכשיו ואנו מטפלים במרץ בנושא במטרה להשמיש את המכונות במהרה לקראת
תקופת בחינות.
מדור אקדמיה גם בזמן תקופת הבחינות מדור אקדמיה של אסר"ן עומד לרשותכם
בכל עת ! נוהל הבחינות ,זכויות הסטודנט ,מאגר מידע ,סיכומים ובחינות ,ובכל שאלה
ונושא אחר ניתן לפנות אלינו דרך תיבת הפניות באתר (עם הכנסת שם ושם משתמש של
האוניברסיטה) או בשעות הקבלה בימי רביעי ( )9:00-12:00במשרד אסר"ן (השעות שונו
למען נוחיותכם בתקופת הבחינות) .בהצלחה בבחינות !
שעות פעילות הקרנף במהלך תקופת הבחינות ישונו שעות הפעילות של עמדת
הקרנף בבית קרוליין .העמדה תיפתח החל מהשעה ( 16:00במקום  )12:00ועד השעה
 .20:00העמדה תמשיך לספק מרק חם ,מאפים ,סנדביצ'ים וקפה חם לסטודנטים
הלומדים בפקולטה.
יום פתוח ביום חמישי ,ה 16-לפברואר ,יתקיים יום פתוח באוניברסיטה אשר כולל גם
את הפקולטה למדעי הבריאות .אנו זקוקים לנציגים מהמחלקות השונות לנקודות מידע
סטודנטיאלית במתחם הפקולטה בשעות  11:30עד  15:30והחל מהשעה  15:00נציגים
נוספים בבית הסטודנט באוניברסיטה .במהלך היום יענו הסטודנטים על שאלות
מועמדים ויחשפו בפניהם את הווי הפקולטה למדעי הבריאות .סטודנטים המעוניינים
לקחת חלק באירוע מוזמנים להירשם בקישור הבא – הרשמה ליום פתוח (לנרשמים
יינתן שי מתנת אסר"ן) .לו"ז היום הפתוח בהזמנה המצורפת.
סופרבול  2012חובב\ת פוטבול אמריקאי ?!? תמיד רצית להיות חלק מהחגיגה ?
תוכנית ה ( Buddy Systemקשרי חוץ של האוניברסיטה) מזמינה את הסטודנטים לערב
הקרנה חיה בלתי נשכח של גמר פלייאוף ה – NFL-ליגת הפוטבול האמריקאי .פרטים
נוספים בהזמנה המצורפת .למעוניינים – יש להירשם לאירוע בקישור בסוף ההודעה.
בנימה אישית ...איך הזמן רץ כשנהנים  ...והנה הסתיים לו סמסטר א' .אנו מאחלים לכולם תקופת בחינות קלה
ומוצלחת ,עם הרבה ציפייה לקראת סמסטר נוסף גדוש פעילויות !! נתראה בקרוב ...צוות אסר"ן.

" , 29.1-2.2דה אסר"ן וויקלי" ,מדור הסברה.

