ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AKADEMICKÉHO SENÁTU
FILOZOFICKEJ FAKULTY
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Milé kolegyne, milí kolegovia,
prinášame Vám správu zo štvrtého zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu FiF
UK, prvého v roku 2016, ktoré sa konalo v stredu, 13. januára.
Žiaľ, z dôvodu neúčasti piatich z desiatich senátoriek a senátorov sme neboli
uznášaniaschopní, v dôsledku čoho sme nemohli oficiálne prerokovať body programu.
Vzhľadom na situáciu sme aspoň neformálne prediskutovali organizáciu blížiacich sa volieb
do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) na FiF UK. V decembri sa podarilo odvrátiť
iniciatívu zo strany predsedníčky ŠRVŠ o odobratie dvoch neobsadených mandátov vo
volebnom obvode FiF UK a Akademický senát UK vyhlásil doplňujúce voľby v tomto
obvode. V nadväznosti na to Akademický senát FiF UK prijal uznesenie per rollam
o vyhlásení doplňujúcich volieb, z ktorého vyberáme podstatné ustanovenia:
„(...) doplňovacie voľby do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) na dva (2) voľné
mandáty zástupcov UK v ŠRVŠ vo funkčnom období 1.12.2014 – 30.11.2016 za volebný
obvod FiF UK.
Voľby sa budú konať dňa 2.3.2016 (streda) od 10:00 do 14:00 v miestnosti G003.
Voľby sa riadia podľa Zásad volieb do AS UK (http://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/
2015/Vp_2015_14_.pdf) primerane.
Návrhy na kandidátov na zástupcov fakulty v ŠRVŠ môže písomne podávať
ktorýkoľvek člen alebo viacerí členovia akademickej obce z radov študentov FiF UK
predsedovi volebnej komisie fakulty prostredníctvom podateľne FiF UK najneskôr do
23.2.2016 do 15:00.
Návrh kandidáta musí obsahovať:
a) meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,
b) vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,
c) meno a priezvisko kandidáta,
d) vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do ŠRVŠ.
a)
b)
c)
d)

Ďalej sa odporúča, aby návrh obsahoval:
označenie študijného programu, prípadne aj stupeň a rok (ročník) štúdia, ktorý študuje
kandidát,
označenie študijného programu, prípadne aj stupeň a rok (ročník) štúdia, ktorý študuje
navrhovateľ,
e-mailovú adresu kandidáta,
e-mailovú adresu navrhovateľa alebo navrhovateľov.
Predseda volebnej komisie pre voľby do ŠRVŠ:
doc. Mgr. Bohdan ULAŠIN, PhD. (bohdan.ulasin@uniba.sk)“
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V zmysle tohto uznesenia Vás preto povzbudzujeme zvážiť kandidatúru do ŠRVŠ za FiF
UK v nadchádzajúcich voľbách, ako aj zúčastniť sa na týchto voľbách dňa 2.3. Na
každom hlase záleží! V prípade akýchkoľvek otázok nám ich neváhajte napísať na našu
facebookovú stránku pod post s touto správou alebo na e-mail senat-studenti@fphil.uniba.sk.
Vaše senátorky a Vaši senátori
senat-studenti@fphil.uniba.sk
https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-senat/studentska-cast-as-fif-uk/
Zostavil: Max Steuer
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