Správa zo zasadnutia (ŠČ) AS FiF UK

Milé kolegyne, milí kolegovia,
prinášame Vám najnovšie informácie zo zasadnutia ŠČ AS a celofakultného zasadnutia AS
FiF UK, ktoré sa konali dňa 23.4.2018.
Na stretnutí ŠČ AS FiF UK sme sa zaoberali podkladmi pre rokovanie AS, pričom asi
najdôležitejšou témou bola otázka rozpočtu našej fakulty. V ďalšom bode odznel návrh
senátorky Slávky Krištofovej na úpravu súčasnej verzie Študentskej ankety. V ŠČ AS-e sme si
jednohlasne odsúhlasili, že sa budeme spolupodieľať na vytvorení prijateľnejšej verzie
Študentskej ankety. Prebehla aj debata o možnosti zaviesť do rozvrhu obednú prestávku.
Narazili sme pri tom na pozitíva i negatíva, ktoré by proces tejto zmeny sprevádzali, a aj na
fakt, že sa táto iniciatíva v minulosti nestretla s pochopením. Preto privítame aj Vaše postrehy
a pripomienky. Ďalej sme sa ako študentskí senátori zaoberali tým, ako bude vyzerať vaša
rozšírená oddychová miestnosť na G003. Všeobecným konsenzom bola vytvorená pracovná
skupina senátorov, ktorá sa bude tejto otázke venovať aj naďalej. Oddychová miestnosť by
mala byť hotová do nasledujúceho AR.
Na pôde AS FiF UK sa preberala výročná správa o hospodárení FiF UK za rok 2017, ktorej
predkladateľom bol dekan FiF UK. Ďalej sa členovia a členky AS venovali rozpisu dotácií na
rok 2018. Prebehlo aj doplnenie a zmena obsadenia miest v jednotlivých komisiách AS FiF
UK. V diskusii o navrhovanej alternatívnej verzii Študentskej ankety sme sa obrátili na
prodekana Slobodníka, s ktorým momentálne spolupracujeme na zlepšení a aspoň minimálnych
úpravách v ankete po letnom semestri 2018.
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.
Ostávame s pozdravom a prianím úspešného zápočtového týždňa, ale aj celého skúškového
obdobia.
Vaše senátorky a senátori za ŠČ AS FiF UK (senat-studenti@fphil.uniba.sk)

