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Milé kolegyne, milí kolegovia,
radi by sme Vás informovali o záveroch marcového zasadnutia ŠČ AS (15.3.2016), ktoré sa
nieslo najmä v duchu reflexie výsledkov Študentskej ankety v ZS 2015/2016.
1. Zhodnotenie Doplňujúcich volieb do ŠČ AS FiF UK a ŠRVŠ. Oboje voľby
prebehli v zmysle účinných pravidiel. Ďakujeme všetkým, ktorí sa ich zúčastnili. Za
senátora bol zo štyroch kandidátov zvolený študent 2. ročníka bakalárskeho stupňa v
odbore žurnalistika, Samuel Chrťan. Za zástupkyňu fakulty v Študentskej rade
vysokých škôl bola zvolená študentka 2. ročníka bakalárskeho stupňa v odbore
sociológia, Simona Wolaschková. Keďže bola jedinou kandidátkou, druhý mandát,
ktorý prináleží našej fakulte, ostane neobsadený do nasledujúcich riadnych volieb do
ŠRVŠ pre funkčné obdobie od 1.12.2016 do 30.11.2018.
2. Vyhodnotenie Študentskej ankety pre ZS 2015/2016. Ďalšie naše poďakovanie
patrí tým, ktorí sa zapojili do vypĺňania fakultnej študentskej ankety v zimnom
semestri, a osobitne tým, ktorí ohodnotili a pripomienkovali činnosť ŠČ AS. Ku
komentárom sme zaujali stanovisko, ktoré bude súčasťou celkovej spätnej väzby
distribuovanej v blízkej budúcnosti vedením fakulty (následne naň nájdete odkaz aj
na našej webstránke. V stanovisku sa okrem iného kriticky a nesúhlasne vyjadrujeme
k zrušeniu automatického zverejňovania hodnotení jednotlivých vyučujúcich počnúc
poslednou anketou. Napriek tomuto kroku späť v miere otvorenosti ankety si však
myslíme, že jej organizácia je nielen povinnosťou vyplývajúcou zo zákona, ale má
veľký význam pre skvalitnenie výučby, študijných programov, administratívy a života
na fakulte.
V prípade ŠČ AS najväčším problémom zostáva pretrvávajúca neinformovanosť o jej
činnosti, ktorej majú predchádzať aj tieto správy. Hoci ich rozosielame pravidelne cez
Facebook aj univerzitné e-maily, je zrejmé, že časť študentiek a študentov nesleduje
našu facebookovú stránku, ani svoje univerzitné e-maily. Nepoužívanie univerzitných
e-mailov je pretrvávajúci problém, k riešeniu ktorého neprispievajú ani tie katedry,
kde komunikácia medzi vyučujúcimi a študentmi neprebieha týmto komunikačným
kanálom. Základnú informáciu o univerzitnom e-maile (Outlook 365) nájdete aj na
našej stránke a oceníme, ak ju rozšírite medzi svoje kolegyne a svojich kolegov na
kurzoch, ktoré navštevujete, v ročníku a podobne.
Máte podnety/otázky/pripomienky? Neváhajte nám ich 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/

