ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AKADEMICKÉHO SENÁTU
FILOZOFICKEJ FAKULTY
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Milé kolegyne, milí kolegovia,
začal sa letný semester a Študentská časť Akademického senátu FiF UK má za sebou
dynamické zasadnutie uskutočnené dňa 24.2.2016, na ktorom sme riešili nasledujúce otázky:
1. Organizačné zabezpečenie volieb do ŠČ AS FiF UK a ŠRVŠ. 2. marca 2016 budú
na našej fakulte dvoje doplňovacie voľby: do ŠČ AS FiF UK a do Študentskej rady
vysokých škôl. V prvých máme päť kandidátok a kandidátov na jeden mandát (do
volieb v ak. roku 2017/2018), v druhých dve kandidátky na dva mandáty (do
30.11.2016). Senátorky a senátori, ktorí sú členmi volebných komisií, koordinovali
prípravy volieb, aby všetko prebehlo v zmysle účinných pravidiel. Predstavovanie
kandidátov do volieb do ŠČ AS FiF UK, ktoré sa musí uskutočniť deň pred voľbami
podľa Zásad volieb do ŠČ AS FiF UK, bolo volebnou komisiou stanovené na 1. marca
2016, 11:00 v G003. Všetkých Vás naň srdečne pozývame. Keďže o jeden voľný
mandát do ŠČ AS prejavilo záujem až päť kandidátov, súťaživosť volieb je tentoraz
zaručená, na Vašich hlasoch preto mimoriadne záleží!
2. Výzva ŠČ AS UK pre ŠČ fakultných senátov UK. Prerokovali sme výzvu študentskej
časti univerzitného senátu, ktorá na zasadnutí 15.2.2016 prijala aj uznesenie, žiadajúce
o podporu požiadaviek Študentskej rady vysokých škôl zostavených za účelom
zapracovania do programového vyhlásenia vlády, ktorá vzíde z parlamentných volieb.
Keďže vnímame, že existuje viacero nedostatkov vo formulácii týchto požiadaviek,
a ich načasovanie je z hľadiska prebiehajúceho solidárneho štrajku vysokých škôl na
podporu učiteliek a učiteľov v materských, základných a stredných školách
neprimerané, podporné vyhlásenie sme neprijali.
3. Otvorenie miestnosti G003. Možno ste si už všimli, že v budove na Gondovej na
prízemí vpravo je pre Vás k dispozícii predná časť miestnosti G003 so stolíkmi
a miestami na sedenie. Ide o výsledok dlhotrvajúceho úsilia ŠČ AS FiF UK vytvoriť na
fakulte priestor pre trávenie prestávok medzi prednáškami a seminármi. Budeme radi,
ak túto miestnosť budete využívať na oddych, rozhovory či štúdium. Viac informácií
spolu s fotkami je na Facebooku ŠČ AS, lepšie však bude, ak sa o novej miestnosti
pôjdete presvedčiť sami .
4. Mini-Erazmus na FiF UK v letnom semestri ak. roka 2015/2016. Tri senátorky sú
aktívne zapojené do procesu príprav tohto projektu v tomto semestri, ku ktorému sa
vrátime aj na nasledujúcom zasadnutí. V predstihu však informujeme, že opäť budú
potrební tútori pre študentky a študentov, ktorí fakultu na jar navštívia, preto, ak máte
záujem, neváhajte nás už teraz kontaktovať.
5. Žiadosť študentiek a študentov magisterského programu andragogiky o podporu
ŠČ AS FiF UK. Túto žiadosť sme prerokovali, podporujeme všetky také riešenia, ktoré
študentkám a študentom tohto študijného programu umožnia štúdium ukončiť. Situáciu
budeme naďalej sledovať.

6. Rôzne. Ako študentskí senátori sa zaujímame aj o priebeh Študentskej vedeckej
a odbornej konferencie na jednotlivých katedrách fakulty. Máme záujem na tom, aby
táto súťaž úspešne prebehla na všetkých katedrách (sekciách) a aby tak umožnila
realizovať sa šikovným a nádejným mladým vedkyniam a vedcom. Preto, ak
zaregistrujete akýkoľvek problém alebo komplikáciu v súvislosti s konaním ŠVOK na
Vašej katedre, neváhajte nás kontaktovať na náš e-mail. Budeme sa zaoberať každým
jednotlivým podnetom.
Aj v letnom semestri sme pre Vás k dispozícii, ak máte akékoľvek otázky či podnety. Neváhajte
nám ich napísať na našu facebookovú stránku pod post s touto správou alebo na e-mail senatstudenti@fphil.uniba.sk.
Nezabudnite využiť svoje právo a zúčastniť sa volieb študentských zástupkýň a zástupcov do
akademických orgánov 2. marca 2016 (10:00 – 14:00, G003)!
Vaše senátorky a Vaši senátori
senat-studenti@fphil.uniba.sk
https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-senat/studentska-cast-as-fif-uk/
Zostavil: Max Steuer

