ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AKADEMICKÉHO SENÁTU
FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY
KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Milé kolegyne, milí kolegovia,
po období plnom skúšok sa prvý deň letného semestra (18. 02. 2019) konali zasadnutia ŠČ AS
FiF UK a AS FiF UK (plénum akademického senátu). Radi by sme vás o ich obsahu
informovali.
Prvým bodom programu zasadnutia ŠČ AS bolo prerokovanie bodov programu zasadnutia
pléna senátu. Program plenárneho zasadnutia zahŕňalo prerokovanie Pravidiel prijímacieho
konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v AR 2019/2020 a prerokovanie
plánovaného počtu prijatých pre predmetné prijímacie konanie, ku ktorým v diskusii medzi
senátormi z radu študentov nezazneli žiadne pripomienky. Obidva materiály boli senátom
schválené. Prijímacie skúšky budú musieť absolvovať záujemcovia o 2. stupeň štúdia
v odboroch psychológia, muzikológia a marketingová komunikácia.
Na programe zasadnutia AS FiF UK bola aj voľba nových dvoch prodekaniek (doc. Mgr. Lucia
Lichnerová, PhD pre bakalárske a magisterské štúdium a Mgr. Aneta Világi, PhD pre rozvoj
a medzinárodné vzťahy) a nových dvoch členov Vedeckej rady FiF UK (prof. PhDr. Jaroslav
Šušol, PhD a prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD), ku ktorým jednotliví senátori vyjadrili svoje
postoje alebo prípadné pripomienky.
Procesom schvaľovania prešiel aj nový Organizačný poriadok FiF UK, ktorý mierne modifikuje
štruktúru administrácie na fakulte.
Naprieč plénom vznikla dohoda na rámcových termínoch zasadnutí senátu (8. apríl, 20. máj
a v prípade potreby 17. alebo 24. jún).
A čo sa dialo na zasadnutí ŠČ AS?
Počas dôkladnej diskusie o našom Pláne činnosti ŠČ AS na nasledujúce obdobie, o ktorom sme
vás informovali v predchádzajúcej správe zo zasadnutia, sme sa dohodli na vypustení bodu
o nainštalovaní urny pred vchod miestnosti G006 pre písomné podnety od študentiek
a študentov, pretože študenti majú možnosť nám svoje pripomienky a nápady anonymne
posielať cez podateľňu na našej fakulte a taktiež pre komplikácie, ktoré by inštalovanie urny
sprevádzali.
Zaoberali sme aj otázkou propagácie zasadnutí ŠČ AS FiF UK, ale aj umiestnením nádob
určených na recykláciu separovaného odpadu v budovách na Gondovej i Štúrovej ulici,
budovania kuchynky pre študentov na Gondovej ulici, vytvorenia a spravovania profilu ŠČ AS
na Instagrame, ale aj atraktivity zaujímať sa o post senátora. Senátori a senátorky na svojich
bodoch aktívne pracujú a dúfajú, že v dohľadnej dobe budú môcť informovať o splnených
bodoch plánu.

Veľmi sa tešíme každej odozve, ktorú ste nám zaslali pomocou študentskej ankety. V dohľadnej
dobe budú na stránke fakulty zverejnené reakcie katedier a medzi nimi nebude chýbať ani tá
naša.
Taktiež v nasledujúcich dňoch na našej facebookovej stránke pribudnú krátke medailóny
s fotografiou terajších senátorov.
Milé študentky a milí študenti, aj naďalej vám budeme prinášať najaktuálnejšie informácie
o dianí na fakulte.
Budeme vám vďační za každý podnet, ktorý nám pošlete na naše e-mailové adresy alebo cez
podateľňu na fakulte, poviete, ak nás stretnete, alebo prednesiete na zasadnutí ŠČ AS FiF UK,
o ktorom budeme informovať na našej fakultnej stránke.
Vaše senátorky a senátori.

