ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AKADEMICKÉHO SENÁTU
FILOZOFICKEJ FAKULTY
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Milé kolegyne, milí kolegovia,
prinášame Vám novinky z Akademického senátu FiF UK začiatkom tohto akademického
roka.
Vo štvrtok 13.10. zasadla Študentská časť AS FiF UK v doplnenom zložení, 17.10. zasadol
„fakultný“ senát. Novou senátorkou je Simona Wolaschková (3boSO) a senátorom Robo
Mihály (1moFI). Žiaľ, hoci študentské voľby 12.10. prebehli transparentne a bez akýchkoľvek
komplikácií, neprihlásilo sa do nich dostatočný počet kandidátok a kandidátov. V dôsledku
toho AS FiF UK vyhlásil ďalšie doplňovacie voľby na dve voľné miesta s dvojročným
mandátom (do jesene 2018) a jedno miesto s jednoročným mandátom (do jesene 2017).
Informácie o voľbách budú čoskoro zverejnené na našom webe, termín ich konania je 9.
november 2016. Je to pre vás ďalšia príležitosť stať sa senátorkou alebo senátorom, tak ju
využite. V prípade potreby ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať.
Aby volieb nebolo málo, v rovnaký deň (9. november 2016) sa uskutočnia aj doplňovacie
voľby na jeden voľný mandát senátorky alebo senátora za študentskú obec fakulty
v Akademickom senáte UK, Kandidatúru môžete podávať podľa informácií a v termínoch
zverejnených na našom webe.
Okrem vyhlásenia volieb AS FiF UK doplnil zloženia komisií:





Robert Mihály – legislatívna komisia
Samuel Chrťan, Viktor Svetský, Max Steuer – disciplinárna komisia
Jana Schäfferová – študijná komisia
Monika Firbasová, Simona Wolaschková – volebná komisia.

Na zasadnutí sme diskutovali aj o medializovaných informáciách (Nadácia Zastavme
korupciu prostredníctvom blogu na Denníku N) o možných pochybeniach v procese
verejného obstarávania na Univerzitný vedecký park UK. Pretože ide o nevyjasnené
okolnosti, ktoré vzbudzujú podozrenia z netransparentnosti a konfliktu záujmov, AS FiF UK
prijal uznesenie, v ktorom zaviazal zástupcov senátu v univerzitnom senáte, aby si od Rektora
UK vyžiadali v tejto veci stanovisko.
ŠČ AS otvorila aj otázku zapojenia zástupcov študentiek a študentov do zasadnutí
Vedeckej rady FiF UK v prípade, ak rokuje o návrhoch študijných programov, čo je
právo vyplývajúce z platnej legislatívy. Predseda AS FiF UK prisľúbil, že bude vedeniu
vedeckej rady komunikovať toto upozornenie za účelom splnenia tejto požiadavky a
(optimálne) aj zverejnenia zápisníc zo zasadnutí vedeckej rady senátorkám a senátorom FiF
UK a možnosti senátorov zúčastňovať sa týchto zasadnutí.
Aj v tomto akademickom roku sa tešíme na spoluprácu a akékoľvek Vaše návrhy
a pripomienky k našej činnosti. Veríme, že sa zapojíte, a spoločne dosiahneme pokrok vo
viacerých oblastiach v štúdiu a živote na FiF UK.
Vaše senátorky a Vaši senátori (senat-studenti@fphil.uniba.sk)
Spracoval: Max Steuer, 1. podpredseda ŠČ AS FiF UK

