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סטודנטים יקרים שלום רב,
עם פתיחתה של כל שנת לימודים ,מדור אקדמיה באגודת הסטודנטים פועל על מנת לסייע בקליטתן
ושילובם של הסטודנטים החדשים באוניברסיטה.
במהלך השבועיים הראשונים של השנה אנו נוהגים להכנס לכיתות למספר דקות ולהסביר על האגודה,
תפקידיה ומוסדותיה השונים .במהלך כל סקירה כזו אנו גם בוחרים ועד כיתה שהוא הנציג של המחלקה
מול האגודה .השנה ,כיוון שהשביתה מתארכת ,התהליך ייעשה באופן שונה במעט ולכן כל האינפרומציה
מועברת אליכם במייל זה.
קצת על תפקיד ועד כיתה...
עבודה מול סגל המחלקה והסטודנטים החברים בה – התפקיד עצמו כולל שמירה על יחסים טובים עם
החברים במחלקה ועם הסגל האקדמי והמנהלי של המחלקה .ועד הכיתה הוא המייצג של כל השנתון
בנושאים אקדמיים )בעיות במבחנים ,עומס ובקשות לחומרים לימוד שונים ,(..מנהליים )סיוע לסגל
החמלקה ביצירת לוח מבחנים מאוזן ,שיפור תנאי הלמידה – הוספת חומרים להיילרן ועוד.(..
השנה הוספנו ערוץ תקשורת נוסף והוא ההיילרן – הוראה מתוקשבת .עד היום ההיילרן התקיים כמאגר
של מאמרים ,סיכומי שיעורים והודעות מרצים .מהיום ,ההיילרן הוא תיבה לדו-שיח בין חברי המחלקה.
יש בו פונקציות של שיתוף קבצים ,הודעות בין הסטודנטים החברים ,פורומים ודיונים "און ליין".
ועד הכיתה שייבחר יקבל הרשאה ממדור מחשוב של האוניברסיטה להיות למעשה המפעיל של תקיית
המחלקה בהיילרן ומכאן שיש לו את הקשר הטוב היותר עם הסטודנטים והסגל כגורם המקשר ביניהם.
הקשר של ועד הכיתה עם האגודה – מתקיים על בסיס צורך של המחלקה בסיוע והתערבות של מדור
אקדמיה בפתרון בעיות או לחילופין במידה ויש הצעות ,רעיונות ותלונות שברצונם של הסטודנטים
להעביר לטיפול המדור.
בחירת הנציג – כל מחלקה מיוצגת ע"י סטודנט אחד או שניים .מי שרואה את עצמו מועמד מתאים ורוצה
להיות ועד הכיתה מוזמן ליצור איתי קשר במייל ) rk_ac_teva@aguda.bgu.ac.ilהמייל מופיע גם
באתר האגודה או בטלפון ) 050-6233954בשעות סבירות בבקשה.(..
אירוע הפתיחה של ועדי הכיתות יתקיים ב ,21.11בבקשה הזדרזו והציגו מועמדותם עד לתאריך זה.
במידה ובמחלקה מסוימת יציגו את מועמדותם יותר משני סטודנטים ,יהיה על המחלקה לבחור מי היא
מעוניינת שייצג אותה )פרטים בנושא זה יימסרו במידת הצרך(.
בברכת שנה אקדמית פורה ,מאתגרת ומוצלחת,
שחר לוי
רכז אקדמיה של הפקולטה למדעי הטבע
אגודת הסטודנטים

