אוניברסיטת בר אילן
לשכת הסמנכ"ל
לענייני סטודנטים
מנהל הסטודנטים
ב"ה ,ל' בתשרי התשע"ז
 1בנובמבר 2016
מנ2016-341 -
סטודנטים יקרים
שלום רב,
עם פתיחת שנה"ל תשע"ז ,אנו מקדמים את פניכם בברכת ברוכים הבאים ומאחלים לכם שנת לימודים מוצלחת ,מאתגרת
ויצירתית.
להלן מידע שימושי שיסייע לכם בפתיחת השנה ובמהלכה:
 .1כניסה לקמפוס (תיעוד)
על פי הנחיות משטרת ישראל ,הכניסה לאוניברסיטה מחייבת הצגה תעודה אוניברסיטאית פורמלית (תעודת עובד ,תעודת
סגל ,תעודת סטודנט הכוללת תמונה) או תעודה מזהה ממשלתית הכוללת תמונה (תעודת זהות ,רישיון נהיגה ,דרכון ישראלי)
בשילוב עם בידוק הכבודה .אדם ללא תיעוד לא ייכנס לקמפוס.
 .2עמדות הכוונה
בשבוע הראשון ללימודים יוצבו עמדות מידע בארבע נקודות מרכזיות ברחבי הקמפוס ,בימים א-ה בשעות 16:15 – 7:30
להלן פירוט המיקומים :שער אונו ,שער גהה ,שער הדקלים ,סמוך לבנק המזרחי .ביום ו' תפעל עמדת מידע אחת סמוך לבנק
המזרחי בשעות  .10:30 – 7:30בימים גשומים יעמדו לרשותכם שתי עמדות בלבד :בלובי של בניין  507ובגשר שבין בניין
 403ל.404 -
פעילות זו מתקיימת בשיתוף של האוניברסיטה עם אגודת הסטודנטים.
 .3רשימת מערכת שעות ומיקום קורסים
ניתן לצפות ולהדפיס את מערכת השעות דרך המידע האישי שבאתר בר אילן ,כולל לו"ז ומיקום קורסים.
 .4אישורי לימודים וכרטיסי סטודנט
כרטיסי סטודנט ואישורי לימודים נשלחו בדואר לכל הסטודנטים שנרשמו לקורסים לשנה"ל תשע"ז .סטודנטים רשומים יכולים
להפיק אישור לימודים באופן עצמאי באמצעות המידע האישי
 .5לו"ז אקדמי לשנה"ל תשע"ז
מצ"ב לוח זמנים אקדמי מעודכן.
הפסקת לימודים קצרה – בעקבות מופע פתיחת שנה"ל שמקיימת אגודת הסטודנטים" ,הפסקמפוס" ,לא יתקיימו לימודים
ביום רביעי ,ט"ו בחשוון תשע"ז16/11/16 ,בשעות .14:00- 11:30
 .6קבלה קהל ביחידות המטפלות בסטודנטים
בשבועיים הראשונים ללימודים ברוב המחלקות ,וכן ביחידות המנהליות המטפלות בסטודנטים ,תתקיים קבלת קהל
בימים א-ה בשעות  15:30 -8:30ברציפות.
במהלך שנת הלימודים תתקיים קבלת קהל בשעות אחידות בכל היחידות המטפלות בסטודנטים כדלהלן:
בימים א ,ג  14:00-11:30ב ,ה 10:30-08:30
במדור בחינות :ימים א-ה בשעות16:00 - 15:00 ,12:30 - 11:30 ,9:00 - 8:00 :
במדור שכר לימוד :א ,ג  ,14:00-10:00ב ,ה  .12:30-08:30בתקופת הבחינות :גם א-ה 15:30-15:00 ,08:30-08:00
אם שעות הקבלה הנ"ל אינן מתאימות לך ,ניתן לתאם פגישה במדורי מנהל הסטודנטים במועד הנוח לך דרך מדור
שמ"ע בטל' .03-5317000 ,*9392
בימים ד,ו ,בימי צום ובערבי חג אין קבלת קהל .כמו כן ,לא תתקיים קבלת קהל בשעות שבהן מתקיימות עצרות זיכרון
בקמפוס.
 .7מדור שמ"ע
מדור שמ"ע מהווה מוקד מרכזי לטיפול בכל הצרכים המנהליים של הסטודנט בכל נושא שאינו קשור ישירות למחלקה
האקדמית שלך .המדור כולל מודיעין פרונטלי וצוות נרחב של יועצים טלפוניים העומדים לרשות הסטודנטים.
שעות פעילות :בימים א-ה ,בשעות  ,18:00 – 8:30בימי ו' בשעות 12:30 – 8:30
ניתן לפנות :בטלפון  ,03-5317000 ,*9392בפקס ,03-7384444 :בדוא"לBIU.9392@mail.biu.ac.il :
מיקום :אזור ( 502/19סמוך לבניין 2/....)605
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 .8רשימת שירותים עיקריים לסטודנטים
א.

מערך הסעות ברכבים חשמליים ירוקים (שאטלים)  -ההסעה ללא תשלום בימים א-ה בשעות  19:50 – 7:30וביום ו'
בשעות  ,13:00 – 7:30בתדירות של  5-8דקות.

ב.

תוכנת  -nanorepתוכנה המאפשרת קבלת מידע בכל נושא – גישה דרך אתר מנהל הסטודנטים (למטה בצד ימין
בחלונית "יש לך שאלה").

ג.

מידע אישי לסטודנט (מערכת שעות ,בחינות ,ציונים ועוד) – באתר האוניברסיטה
"מידע אישי לסטודנט" מותאם לסלולר
לשירותכם עומדת מערכת "מידע אישי" מותאמת לסלולר:
 .1שאילתה של ה"קור סים שלי" מאפשרת לסטודנט לקבל את רשימת הקורסים שלו בסמסטר מסוים ומשם לקבל
קישורים למיקום הקורס ולציונים ,ללא צורך בהקלדת מספר הקורס (לשאילתה זו ניתן להגיע מתוך התפריט המופיע
בצד שמאל למעלה).
 .2לצורך התמצאות קלה יותר בקמפוס מוצע קישור ממספרי הבניינים בשאילתות מיקום קורס ומיקום בחינה למיקום
במפות בגוגל .יש להיכנס למידע האישי דרך הטלפון.
מצגת בנושא זה הועלתה לאתר האינטרנט בכתובתhttp://stuad.biu.ac.il/files/selolar.pps :

ד.

הזמנת אישורים – חלק מהאישורים ניתן להפיק באופן עצמאי ללא תשלום דרך המידע האישי .אישורים אחרים בתשלום
ניתן להזמין דרך אתר מנהל הסטודנטים.

ה.

צפייה במחברות בחינה סרוקות -דרך המידע האישי  .פרויקט זה מתוקצב מ"דמי רווחה" ולכן השירות יינתן ללא
תשלום לסטודנטים שמשלמים דמי רווחה .סטודנטים שאינם משלמים ,יוכלו לצפות במחברות הבחינה דרך המידע
האישי תמורת תשלום של  ,₪ 5או ללא תשלום ,במדור שמ"ע בימים א-ה בשעות .15:00 – 10:30

ו.

תקשורת אלחוטית – זמינה ללא תשלום במרבית שטחי הקמפוס.

ז.

חניה מוזלת לסטודנטים המשלמים דמי רווחה – לידיעתכם :בשבוע הראשון ללימודים תוצב עמדה להנפקת כרטיסי
חנייה לסטודנטים חדשים .מצ"ב המידע המלא בנושא חניונים.

ח.

כרטיסי רב קו – בשבוע הראשון ללימודים  ,10/11- 6/11יעמדו לרשותכם נציגי חברת דן ואגד לצורך הנפקת כרטיס רב
קו וחופשי חודשי .בימים א-ה בשעות  16:00 – 9:00במדור שמ"ע ,אזור  502/19סמוך לבניין  – 605באחריות אגודת
הסטודנטים.

ט.

פינות קפה ורווחה  -אגודת הסטודנטים הקימה פינות קפה ורווחה במגוון מקומות ברחבי הקמפוס .פינות הקפה
והרווחה ימתינו לכם בבניינים הבאים :בית הסטודנט ( ,)107משפטים ( ,)305מדעי החיים ( ,)212הקמפוס החרדי
( ,)101בניין  ,604פסיכולוגיה ,חינוך ( )905והנדסה ( .)1005כמו כן ,פזורות עמדות חימום (מיקרוגל) לאוכל במגוון
מקומות ברחבי הקמפוס.
ייתכנו שינויים בהתאם להחלטות אגודת הסטודנטים.

י.

משלוח הודעות  SMSלסטודנטים
השירות ניתן לכלל תלמידי האוניברסיטה ללא תשלום וללא צורך ברישום לשירות לנייד המעודכן במערכת.
באחריות המחלקות האקדמיות להודיע על ביטולי שיעורים ,שינויי מיקום וכו'.



יא.

שירותי צילום והדפסה  -בבניין 405

יב.

אבדות ומציאות
מחלקת הביטחון מפעילה יחידה שמטרתה לאסוף אב דות ומציאות מכל רחבי האוניברסיטה ופעולה במגמה
לאיתור הבעלים והשבת האבדה לבעליה .ניתן לברר מציאת פריטים ביחידה המצויה בבניין  501חדר  24ופועלת
בין השעות  08:00עד  15:00בימי חול .מספר הטלפון ביחידה הוא .03-5317778
3/...
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מזון והסעדה
מסעדות

הערות

מיקום /בניין

אליזבת

בשרי

בניין האגודה /107קומה 2

קפה גרג

חלבי

משפטים)(305

קרנף

חלבי

ננו)(206

ביס ביס

בשרי/חלבי

קורט)(1004

אינטרנט קפה

חלבי

גשר המדרשה)(405

עגלות קפה בבניינים1105 ,901 ,605 ,604 ,507 ,213 :
מינימרקט בניין האגודה 107

 .9סיוע וזכויות של סטודנטים המשרתים במילואים ,זכויות של נשים בהריון ,יולדות ,תקנון בחינות ותקנונים חשובים נוספים
תוכלו למצוא באתר בר אילן .
 .10תקנון למניעת הטרדה מינית – ראו התקנון
 .11מספרי טלפון חשובים
אתם מוזמנים להוריד מידע זה ישירות לסלולרי שלכם ע"י כניסה לhttp://www.biu.ac.il/stuad/info -
היחידה
מדור שמ"ע
לשכת דיקאן הסטודנטים
ספריה מרכזית
אגודת הסטודנטים
מוקד לדיווח על תקלות בקמפוס
(ניקיון ,תחזוקה ,בטיחות)
מוקד חירום

טלפון
*9392
03-5317000
03-5318652
03-5318486
03-5343666
03-5318000

פקס
03-7384444

דוא"ל
BIU.9392@mail.biu.ac.il

03-5351522

Students.Services@mail.biu.ac.il

03-5353022

aguda@bis.org.il

03-5317777

 .12מנהל הסטודנטים
מנהל הסטודנטים הוא מערך של יחידות מנהליות ומטרתו להעניק לסטודנט את הסיוע המנהלי הנדרש במהלך פעילותו
האקדמית באוניברסיטה בצורה יעילה ,ידידותית ,הוגנת ורגישה ,תוך הכרה בערכו וחשיבותו של הסטודנט .כל זאת ע"י מתן
שירות אמין ואיכותי שייזכר כחוויה חיובית.
מנהל הסטודנטים כולל את היחידות הבאות :המשרד לקבלת תלמידים ,מדור תוכניות לימודים ומעקב (תל"מ) ,מדור סטטוס,
מדור בחינות ,ארכיב ,רשם ,מדור מערכת שעות וחדרים ,בית הספר ללימודים מתקדמים ומדור שמ"ע .מדור שכר לימוד
המשויך לגזברות ,עובד עם מנהל הסטודנטים בשיתוף פעולה מלא.
פרטים מלאים על היחידות ותחומי פעילותן ניתן למצוא באתר מנהל הסטודנטים.
ראשי המדורים ,צוות מנהל הסטודנטים והחתומים מטה מכבדים כל סטודנט וסטודנטית באוניברסיטה ורואים חשיבות רבה
במתן יחס נאות והוגן לכל אחד .לא תמיד נוכל למלא את כל בקשותיך ,אך תמיד נהיה מחויבים ליחס הולם.

4/...
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 .13אגודת הסטודנטים
אגודת הסטודנטים פועלת במגוון הרבדים המרכיבים את החוויה הסטודנטיאלית ,כאשר רווחת הסטודנטים עומדת תמיד לנגד
עיניה  -ביצירת תנאים אופטימליים להצלחה ולהצטיינות אקדמית; בדאגה לצרכים החברתיים והכלכליים של הסטודנטים;
בשיפור התשתיות השונות והגברת הנגישות; ביצירת הווי חברתי ותרבותי עשיר; בעידוד מעורבות חברתית ויוזמות
סטודנטיאליות ובייצוג הסטודנטים אל מול הגופים השונים.
האגודה עוסקת בנושאים כמו יוקר המחיה והדיור ,שיפור רמת ההוראה ,נגישות לעולים חדשים ולבעלי מוגבלויות ,גיבוש
סטודנטיאלי ועוד ,ומלווה את הסטודנטים כקבוצה וכפרטים לאורך כל שנות הלימודים בבר-אילן.
משרדי האגודה נמצאים בבניין  ,107ופתוחים בפני כל סטודנט.
שעות קבלה :ימים א-ה בשעות .9:00-16:00
פרטים מלאים על אגודת הסטודנטים ניתן למצוא באתר האגודה או בפייסבוק.

בברכת הצלחה בלימודים
דניאל תייר
יו"ר אגודת הסטודנטים

אריה ארזי
סמנכ"ל סטודנטים
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