ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AKADEMICKÉHO SENÁTU
FILOZOFICKEJ FAKULTY
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Milé kolegyne, milí kolegovia,
prinášame Vám správu z prvého zasadnutia Akademického senátu FiF UK, ktoré sa
konalo v pondelok, 23.11., z perspektívy zúčastnených študentských senátoriek a senátorov. Na
zasadnutí sa diskutovalo o nasledujúcich bodoch:






Návrh na prodekana pre prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy
s verejnosťou. Po ôsmich rokoch pôsobenia prodekanky, docentky Lubelcovej, na
tomto poste (a teda naplnenia limitu dvoch za sebou nasledujúcich funkčných období,
v ktorom prodekan môže pôsobiť), sa jej dekan fakulty, profesor Šušol, poďakoval za
vykonanú prácu a predstavil novú kandidátku na prodekanku, docentku Szapuovú,
vedúcu Katedru filozofie a dejín filozofie FiF UK. Po predstavení priorít pre funkciu
kandidátkou, ktorými sú najmä posilnenie spolupráce so strednými školami (napr.
rozšírením súťaže o Cenu Daniela Tupého na stredné školy), výraznejšia medializácia
činností a úspechov fakulty s sústredenie sa na absolventky a absolventov fakulty,
prebehlo tajné hlasovanie, v ktorom bola docentka Szapuová väčšinou hlasov zvolená.
Organizačný poriadok FiF UK. Po schválení nového Štatútu FiF UK Akademickým
senátom UK vznikla potreba schváliť nový Organizačný poriadok fakulty, ktorý sa
nijako výrazne nelíši od predchádzajúceho. Snáď najdôležitejšou zmenou v ňom je
zakotvenie projektového centra ako novej inštitúcie v rámci organizácie fakulty.
Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2016/2017. V tomto
bode prebehla diskusia o (1) výške školného pre denné Bc. a Mgr. štúdium (pre tých,
ktorým vznikne povinnosť toto školné platiť) s vystúpením senátora ŠČ AS a (2)
vhodnosti a výške poplatku za prijímacie konanie s vystúpeniami senátorov ŠČ AS. Tí
poukázali najmä na zložitú byrokraciu prijímacieho procesu, osobitne kvôli nutnosti
používať málo intuitívny systém AIS2, a vyjadrili pochybnosti nad súčasnou výškou
poplatku, ktoré je v porovnaní s českými univerzitami vyššie a môže tak pôsobiť
odradzujúco na talentované študentky a študentov v niektorých odboroch.
V odpovedi prodekani zdôraznili niektoré obmedzenia možností zmeny súčasného
systému podávania prihlášok a rozdielu medzi univerzitami v ČR, kde väčšina
uchádzačov prechádza jednotným systémom testovania, znižujúceho náklady univerzít,
a v SR, kde takýto systém neexistuje. Predseda AS FiF UK naznačil, že by bolo vhodné
zhromaždiť konkrétnejšie dáta o „odradzovacom efekte“ poplatku a následne predložiť
námety jemu osobne. Návrh ako celok bol schválený, no niektorí členovia ŠČ AS sa
zdržali hlasovania práve kvôli vyššie uvedeným výhradám.
Ak s nami chcete zdieľať akékoľvek skúsenosti, postrehy či poznámky k výške
poplatku za prijímacie konanie (prečo si myslíte, že je vhodný, alebo naopak príliš
vysoký), neváhajte nám napísať na senat-studenti@fphil.uniba.sk.
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Prijímacie konanie na Mgr. stupeň. Pravidlá prijímacieho konania a predpokladané
počty prijatých študentiek a študentov na jednotlivé študijné programy boli schválené
po krátkej diskusii, v ktorej vystúpil aj predseda ŠČ AS. Témou diskusie boli najmä
počty študentov na prekladateľské a učiteľské odbory a odbor psychológie.
Organizačný poriadok Centra prekladateľskej a tlmočníckej praxe. V tomto bode,
predloženom na vedomie prodekanom pre štúdium, išlo najmä o technickú diskusiu
o fungovaní nového Centra. Centrum má najmä študentkám a študentom
prekladateľstva a tlmočníctva umožniť účasť na nových praktických aktivitách, ktoré
rozšíria ich skúsenosti, a koordinovať spoluprácu medzi príslušnými katedrami pri
týchto aktivitách.
Vyhlásenie k udalostiam v Paríži. K návrhu vyhlásenia, ktorý na zasadnutie predložil
1. podpredseda ŠČ AS, sa po diskusii s predsedom AS FiF UK pripojilo aj vedenie
fakulty. Priamo na zasadnutí došlo k niekoľkým štylistickým úpravám pôvodného
návrhu a nakoniec bol všetkými prítomnými senátorkami a senátormi schválený. Znenie
vyhlásenia je nasledovné:
Univerzita Komenského v Bratislave považuje za svoje významné poslanie šíriť
princípy slobody, humanity a demokracie nielen na akademickej pôde, ale v celej
spoločnosti. Filozofická fakulta Univerzity Komenského sa k tomuto poslaniu plne hlási
tak pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie, ako aj v súvislosti s nedávnymi tragickými
udalosťami (nielen) v Paríži. Zasadzovanie sa za slobodný život v demokracii, založenej
na akceptovaní pluralizmu, tolerancie, mieru a solidarity na Slovensku je zásluhou
občianskej spoločnosti pred, počas a po 17. novembri 1989, k odkazu ktorého sa
hlásime. V duchu týchto hodnôt odsudzujeme všetky prejavy terorizmu a iných foriem
násilia kdekoľvek vo svete.
Rôzne. Hlavnou témou tohto bodu bolo Stanovisko FiF UK k návrhu Metodiky rozpisu
dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2016. Stanovisko, ktoré
AS po diskusii schválil, nesúhlasí s filozofiou metodiky, ktorá má uprednostňovať
prírodné, technické a lekárske vedy pred spoločenskými, a hodnotiť výkonnosť
spoločenskovedných disciplín (vrátane publikačnej činnosti) na základe systému
používaného v prírodných vedách.
Ďalšou témou v rámci tohto bodu bola pochvala činnosti ŠČ AS v tomto akademickom
roku, najmä z hľadiska pravidelného informovania a výstupov zo zasadnutí členkou AS,
prof. Plašienkovou, ktorá zároveň kriticky zhodnotila absenciu takejto praxe na úrovni
zamestnaneckej časti AS FiF UK.

V prípade, že máte komentáre alebo otázky k obsahu tohto zasadnutia, alebo ste nás
chceli kontaktovať z iného dôvodu, neváhajte nám napísať na facebookovú stránku pod post
s touto správou alebo na e-mail. Nezabúdajte tiež na možnosť zúčastniť sa ďalšieho zasadnutia
ŠČ AS dňa 2.12. o 18.00 v miestnosti G003 ako pozorovateľky alebo pozorovatelia.
Vaše senátorky a Vaši senátori
senat-studenti@fphil.uniba.sk
http://fphil.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-senat/studentska-cast-as-fif-uk/
(Napísal: Max Steuer)
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