ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AKADEMICKÉHO SENÁTU
FILOZOFICKEJ FAKULTY
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Milé kolegyne, milí kolegovia,
aj v novom kalendárnom roku vám prinášame informácie z čerstvého zasadnutia ŠČ
AS i celofakultného zasadnutia AS FiF UK. Obe zasadnutia sa uskutočnili 22.1.2018.
Na pôde Študentskej časti AS FiF sme sa zaoberali pravidlami prijímacieho konania
a zoznamom otváraných študijných programov pre akademický rok 2018/2019. Taktiež
vám v blízkej budúcnosti na Facebooku ŠČ AS-u predstavíme krátke medajlóny súčasných
senátorov. Chystáme anketu o využívaní hlavného vchodu (na Šafárikovo námestie)
a prípadnom alternatívnom vchode, ktorým by sa FiF „otvorila Dunaju“. Bližšie informácie
a krátku anketu nájdete čoskoro v elektronickom portáli moja.uniba (Office 365).
Na pôde AS FiF UK sa schválili pravidlá prijímacieho konania a zoznam otváraných
študijných programov pre akademický rok 2018/2019. Prijímaciu skúšku budú musieť
vykonať iba uchádzači o štúdium marketingovej komunikácie, muzikológie a psychológie.
Predsedníčka ŠČ AS, Bc. Gabriela Križanová na pôde senátu vyslovila pripomienku, ktorá
sa týkala príliš vysokého počtu plánovaných študentov na študijný odbor psychológia,
pretože katedra už teraz nedisponuje dostatočnou kapacitou pre súčasných študentov
odboru.
Prodekan FiF pre rozvoj fakulty a informačné technológie – prof. Slobodník
informoval Akademický senát FiF o procese reakreditácie, s ktorým sú spojené zmeny
garantov niektorých študijných programov. Senátori Akademického senátu sa zaoberali aj
revíziou interného Rokovacieho poriadku AS FiF UK, ktorý ostal otvorený ďalšej diskusii.
Rokovací poriadok je dôležitý, lebo má vplyv na transparentnosť a inkluzívnosť zasadnutí
a osobitne diskusií na pléne senátu. Niektoré senátorky a senátori predložili návrhy na
modifikácie, napríklad zjednotenie viacerých ustanovení s inými vnútrofakultnými
predpismi, zaradenie vopred schvaľovaného harmonogramu zasadnutí na nasledujúci
semester, aktualizácia spôsobu pripomienkovania zápisníc z pléna a i.
Vážení študenti,
sme vaším hlasom, preto sa na nás neváhajte obrátiť vo veciach, ktoré považujete za
dôležité. Sme otvorení vašim pripomienkam, názorom a postrehom, ktoré skvalitnia život
a štúdium na našej fakulte. Sledujte našu činnosť aj na Facebooku.
Veríme, že ste sa zapojili do Študentskej ankety a že sa čoskoro vidíme na Plese
Filozofickej fakulty.
Ostávame s pozdravom a prianím úspešného zvládnutia zvyšku skúškového obdobia.
Vaše senátorky a Vaši senátori ŠČ AS FiF UK (senat-studenti@fphil.uniba.sk)

