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Milé kolegyne, milí kolegovia,
Študentská časť Akademického senátu zasadla aj v marci (16. 3. 2018). Radi by sme sa preto
s Vami podelili s obsahom uplynuvšieho stretnutia.
Asi najzaujímavejšou informáciou pre Vás bude fakt, že sa miestnosť G003 rozšíri
o miestnosť vedľa. Prinesie vám to väčší komfort pri učení alebo inom trávení (voľného)
času. Práce budú prebiehať v najbližších mesiacoch a hneď po dokončení novej miestnosti vás
o tom budeme informovať. My senátori sa presunieme „o pár dverí ďalej“ na G006, kde
momentálne prebieha rekonštrukcia.
Máme za sebou aj Študentskú anketu za zimný semester tohto akademického roka. Max
Steuer vypracoval stanovisko za Študentskú časť, ktoré bolo po diskusii a dohode senátoriek
a senátorov poskytnuté prodekanovi pre rozvoj fakulty a informačné technológie, profesorovi
M. Slobodníkovi.
Chceli by sme sa vám poďakovať aj za vyplnenie ankety „Vchod do fakulty“. Anketu sme
spracovali a budeme pracovať na podnetoch, ktoré sme od vás dostali. Každopádne, isté
zmeny pri hlavnom vchode (ktorý najviac preferujete) už sú viditeľné.
Hana Košťaliková v spolupráci s vedením fakulty pripravuje nové fakultné reklamné
predmety a ich predaj. Taktiež sa v réžii Hanky Košťalikovej budete môcť v najbližších
týždňoch a mesiacoch zúčastniť plánovaných akcií, ako sú medzifakultná Grilovačka
slovakistov, Knižný veľtrh či Premietanie filmov v átriu FiF UK. Sledujte preto našu FB
stránku a včas sa dozviete všetko potrebné.
Na univerzitnej úrovni sa uvažuje o zmene pomeru riadneho a opravného termínu zo
súčasného pomeru 1:2 na pomer 1:1. Budeme vás včas informovať o tom, či sa tento pomer
bude meniť.
Milí študenti, budeme sa Vám snažiť aj naďalej prinášať dostatočné informácie o tom, čo sa
deje za múrmi našej fakulty. Za vašu priazeň a ďalšie podnety/pripomienky/návrhy vám
budeme veľmi vďační.
Neváhajte sa na nás obrátiť – sme tu pre vás.

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

