Plán činnosti ŠČ AS FiF UK na akademický rok 2009/2010
(Prerokovaný a schválený dňa na zasadnutí ŠČ AS FiF UK 20.11. 2009 ako záväzný dokument
týkajúci sa organizácie činnosti ŠČ AS FiF UK)
V súlade s čl. 2 ods. 2 Rokovacieho poriadku ŠČ AS FiF UK, ďalej len „ŠČ AS“ stanovila pre
akademický rok 2009/2010 nasledujúce priority a úlohy:

1. Informovanosť a propagácia
•

V zjednodušenej forme približovať študentom informácie o činnosti akademických orgánov
fakulty a závery nimi prijatých dokumentov s dosahom na ŠČ AO.

•

Informovať študentov o podmienkach platenia školného a poukázať na možnosti jeho
odpustenia.

•

Vytvoriť internetový formulár, prostredníctvom ktorého budú mať študenti možnosť
kontaktovať členov ŠČ AS a posielať im svoje otázky, návrhy, podnety a pod.

•

Zvyšovať informovanosť AO fakulty prostredníctvom stránkových hodín členov ŠČ AS.

•

Vypracovať plán na zefektívnenie propagácie činnosti ŠČ AS.

2. Voľby
•

Zvyšovať záujem študentov o účasť na voľbách do ŠČ AS FiF UK, ŠČ AS UK, ŠRVŠ a ich
záujem o dianie na fakulte.

•

Zabezpečiť možnosť uplatňovania mechanizmu kooptácie náhradníkov tak, aby bol
zabezpečený 1/3 podiel študentov v AS FiF UK.

3. Prieskum spokojnosti
•

Presadiť vznik panelového prieskumu pod záštitou ŠČ AS, prostredníctvom neho dlhodobo
získavať názory študentov a následne otvoriť diskusiu o problémových oblastiach.

•

Zvýšiť účasť ŠČ AS na hodnotení pedagogického procesu študentmi.

4. Kultúra a voľný čas
•

Založiť študentskú klubovňu, určenú na trávenie voľného času medzi jednotlivými
hodinami.

•

Otvoriť problém nedostatočného vybavenia sociálnych zariadení fakulty.

•

Realizovať tematické kultúrne večery zamerané na oblasti ako napr. film, literatúra, divadlo
a iné podľa záujmu študentov a poskytnúť študentom priestor pre organizovanie rôznych
diskusií na FiF UK. ŠČ AS sa bude podieľať na zabezpečovaní priestorov, technického
zabezpečenia a na propagácii týchto podujatí, a taktiež na organizácii ďalších kultúrnych a
športových podujatí fakultného a celouniverzitného charakteru.

V Bratislave, 20.11. 2009

Schválil: Jaroslav Sýkora
Predseda ŠČ AS FiF UK

