ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AKADEMICKÉHO SENÁTU
FILOZOFICKEJ FAKULTY
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Milé kolegyne, milí kolegovia,
prinášame Vám najnovšie informácie zo zasadnutia ŠČ AS a celofakultného zasadnutia AS FiF
UK, ktoré sa konali dňa 21.6.2018.
Na stretnutí ŠČ AS FiF UK sa senátorky a senátori zaoberali podkladmi pre rokovanie AS FiF
UK. Najdôležitejším z prejednávaných podkladov bola Úprava Rokovacieho poriadku AS FiF
UK. V ďalšom bode bola zvolená volebná komisia na zimný semester ak. roku 2018/2019, a to
v nasledovnom zložení: členovia volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS FiF UK: Mgr. Slávka
Krištofová, Mgr. Hana Košťaliková, Lukáš Füle; náhradníci za členov volebnej komisie pre voľby
do ŠČ AS FiF UK: Mgr. Viktor Svetský, Šimon Kotvas. Ďalším dôležitým bodom rokovania bolo
Vyhodnotenie plnenia Plánu činnosti ŠČ AS na akademický rok 2017/2018. Senátorky a senátori
zhrnuli svoje pôsobenie v ŠČ AS FiF UK za uplynulý rok, uviedli pozitíva, ale i negatíva svojej
doterajšej práce a predstavili niekoľko nápadov smerovania činnosti ŠČ AS FiF UK do
budúcnosti. Ako zástupcovia študentskej obce v AS FiF UK by sme vás radi vyzvali, aby ste sa
nebáli osloviť nás s vašimi pripomienkami či nápadmi.
Na zasadnutí AS FiF UK sa pristúpilo k voľbe predsedu ZČ AS FiF UK. Novým predsedom sa
stal Mgr. Martin Bača, PhD. Vedenie fakulty následne predložilo Zoznam otváraných študijných
programov s plánovanými počtami na prijatie, Pravidlá prijímacieho konania na bakalárske
štúdium na FiF UK v akademickom roku 2019/2020, Pravidlá prijímacieho konania pri prestupe
študenta z inej vysokej školy na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.
Senátorky a senátori sa ďalej zaoberali Systemizáciou funkčných miest profesorov, docentov,
odborných asistentov, asistentov a vedeckých pracovníkov na akademický rok 2018/2019.
Všetky spomenuté dokumenty boli AS FiF UK schválené. Dôležitým bodom zasadnutia bola tiež
Úprava rokovacieho poriadku AS FiF UK. Hlasovanie o rokovacom poriadku AS FiF UK bolo
odložené dôvodu viacerých nezrovnalostí, ktoré návrh obsahoval.
V závere dovoľte, aby sme vám popriali príjemné prežitie letných mesiacov plných oddychu.
Tešíme sa na stretnutie s vami v novom akademickom roku 2018/2019.
Vaše senátorky a senátori za ŠČ AS FiF UK (senat-studenti@fphil.uniba.sk)

