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Milé kolegyne, milí kolegovia,
prinášame vám ďalší prehľad zo zasadnutí ŠČ AS FiF UK a z účasti ŠČ na zasadnutí pléna
akademického senátu fakulty dňa 26. 11. 2018.
Zasadnutie ŠČ zahŕňalo diskusiu o voľbe dekana (kde sa senátorky a senátori zhodli
o dôležitosti plnenia merateľných cieľov vo volebnom programe v prípade zvolenia kandidáta).
Spresnili sme proces prípravy Plánu činnosti ŠČ na ostávajúcu časť tohto akademického roka.
Diskutovali sme o nedostatkoch v stravovacom systéme na fakulte, v rámci čoho sa trojica
senátoriek a senátorov ponúkla, že túto agendu budú riešiť ako svoju prioritu. Keďže prvá
podpredsedníčka Mgr. Slavomíra Krištofová sa vzdala funkcie, v decembri ŠČ zrealizuje nové
voľby na túto pozíciu.
Na zasadnutí pléna sa prvýkrát zúčastnili novozvolení senátori a novozvolená senátorka.
Novozvolení senátori a senátorka sa na úvod fakultného senátu predstavili ostatným členom AS
FiF UK. Senátori spoločne prerokúvali tieto body programu:
•

•

•

•
•

Prioritný bod programu daného zasadnutia bolo volenie nového dekana FiF UK.
Väčšina senátorov zvolila za kandidáta na dekana FiF UK na volebné obdobie 2019 –
2023 prof. Slobodníka.
Senát schválil nový Štipendijný poriadok. Jeho znenie bude dostupné na stránke FiF
UK. Medzi novinky v porovnaní s predchádzajúcou úpravou patrí možnosť zavedenia
odborového štipendia a štipendijný fond fakulty. Štipendijný poriadok je pod gesciou
prodekana pre štúdium (prof. Vojtech).
Schvaľovali sme Dodatok k pravidlám prijímacieho konania na bakalársky stupeň na
akademický rok 2019/2020, kde sme upravovali ponuku otváraných študijných
odborov. Do ponuky pribudli 3 nové aprobácie v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou
Univerzity Komenského, a to:
o učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry
o učiteľstvo geografie a slovenského jazyka a literatúry
o učiteľstvo chémie a slovenského jazyka a literatúry
Zoznámili sme sa s novým zástupcom študentov za AS FiF UK v univerzitnom AS UK.
Na toto volebné obdobie bol zvolený Daniel Gurský (2boPO).
Doplnili sme členky a členov ŠČ AS FiF UK do senátnych komisií. Zoznam senátoriek
a senátorov zvolených v jednotlivých komisiách v tento deň nájdete na tejto stránke.

Tešíme sa na ďalšie podnetné stretnutia.
Sledujte aj našu FB stránku, aby ste ostali v obraze.
Ak by ste mali nejaké podnety, pripomienky či nápady, ktorými by sme sa ako vaši
zástupcovia mali zaoberať, pokojne nás kontaktujte – sme tu pre vás! 😊
Vaše senátorky a senátori (senat-studenti@fphil.uniba.sk)

