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Milé kolegyne, milí kolegovia,  

 

dovoľte nám, aby sme Vás touto cestou mohli informovať o výsledkoch a uzneseniach 

z posledného rokovania ŠČ AS FIF UK, ktoré prebehlo dňa 10.12.2019 o 12:00 hod. 

 

Rokovali sme o aktualizácii Študijného poriadku FiF UK. Pozvanou hostkou bola doc. 

Lichnerová, prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium. Diskutovali sme 

o viacerých bodoch, ktoré sa nás bezprostredne dotýkajú. Jedným z nich je predmet 

Seminár k záverečnej práci, ktorý by podľa pani prodekanky nemal byť viazaný na 

odovzdanie záverečnej práce. Jeho obsahom by malo byť len odovzdanie vopred 

špecifikovaných častí záverečnej práce (napríklad úvodu, záveru) či absolvovanie 

iných formálnych náležitostí. Takisto nám ozrejmila spôsob, akým sa študent 

ospravedlňuje v prípade využitia absencie. Rešpektujúc pravidlá GDPR, študent 

odovzdá ospravedlnenku študijnej referentke, ktorá následne oboznámi vyučujúcich 

len s jej platnosťou. Dôvodom je to, aby špecifikácia zdravotného stavu študentov 

zostala predmetom ochrany osobných údajov. K vyučujúcim sa teda konkrétne 

informácie o zdravotnom stave študentov nedostanú. 

 

Ďalším hosťom zasadnutia bol vedúci študijného oddelenia Dano Madarás, s ktorým 

sme diskutovali o možnosti dištančného zápisu pokračujúcich študentov. Naším 

cieľom je kompletná elektronizácia zápisu. Pán Madarás nám prisľúbil, že sa touto 

témou bude zaoberať. O výsledkoch vás budeme informovať.  

 

Počas letného semestra by sme pre Vás chceli zorganizovať SWAP, kde sa bude 

vymieňať nielen oblečenie, ale takisto aj knihy. Sledujte nás preto na Instagrame 

@senatori_fif a na Facebooku Študentská časť Akademického senátu FiF UK, kde 

sa ako prví dozviete o plánovaných akciách. 

 

Znova nadišiel ten čas v roku, keď sa tradične spustila študentská anketa. Už v čase 

písania tejto správy ju vyplnilo 90 z vás, čo nás teší. Veríme, že vás bude len a len 

viac. Môžete ju vyplniť do 14. februára 2020 a vyjadriť sa v nej k jednotlivým 

predmetom, ktoré ste absolvovali v zimnom semestri, k svojmu študijnému programu, 

k infraštruktúre fakulty a k službám, ktoré sú v jej rámci poskytované. Budeme vďační 

za všetky vaše názory a postrehy, lebo sú pre vedenie fakulty, jednotlivé katedry ako 

aj pre všetkých učiteľov a taktiež ŠČ AS dôležitou spätnou väzbou.  Dúfame, že sa do 

ankety zapojíte v čo najväčšom počte a prispejete tým k zvýšeniu jej 

https://www.facebook.com/scasfifuk/
https://www.facebook.com/scasfifuk/


reprezentatívnosti. Študentskú anketu nájdete dostupnú na stránke: 

https://anketa.uniba.sk/fphil/ 

 

Milé študentky, milí študenti, 

povzbudzujeme Vás k tomu, aby ste nás v prípade potreby kontaktovali. Naša práca 

a úsilie o zlepšenie mnohých vecí, týkajúcich sa najmä Vás, nadobudnú zmysel len 

vtedy, ak budete s nami kooperovať a zúčastňovať sa na nami pripravovaných akciách.  

 

Požehnané Vianoce, primeraného Silvestra a veľa úspechov na skúškach a v roku 

2020 prajú  

 

 

Vaše senátorky a senátori (senat-studenti@fphil.uniba.sk)  

https://anketa.uniba.sk/fphil/

