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Milé kolegyne, milí kolegovia,
prinášame Vám naše postrehy z posledného zasadnutia AS FiF UK i jeho Študentskej časti
v tomto akademickom roku. Obe sa uskutočnili 26.6.2017. Pretože dokopy ide o viac než šesť
hodín diskusií a hlasovaní, vyberáme iba niekoľko kľúčových bodov.
Významným dokumentom pre študentky a študentov na fakulte sú novelizované Zásady volieb
do ŠČ AS FiF UK, ktoré na podnet senátorov Maxa Steuera a Viktora Svetského Senát na
svojom zasadnutí schválil. Okrem odstránenia niektorých nezrovnalostí medzi Zásadami
a Štatútom FiF UK nové Zásady zjednodušujú kandidatúru (možnosťou podať návrh
elektronickou formou za presne stanovených podmienok) i organizáciu volieb (kreácia
volebnej komisie, zápisnica z volieb). Dúfame, že aj vďaka týmto Zásadám o kandidátky
a kandidátov na senátorov nebude v najbližšom akademickom roku núdza 😊.
Na zasadnutí bolo schválených viacero významných dokumentov a pripomienok k nim,
napríklad, smernica o pravidlách prideľovania bodov za aktivity pre potreby ubytovania,
výročná správa o činnosti a hospodárení fakulty za rok 2016 (v nadväznosti na ktorú sa
diskutovalo aj o nedostatočnej kvalite stravovacích služieb na fakulte a potrebe ich
skvalitnenia) a pravidlá prijímacieho konania na bakalárske štúdium pre rok 2018/2019. Tieto
budú prebiehať prostredníctvom systému SCIO, pričom vďaka podnetu ŠČ AS sa náklady
uchádzačiek a uchádzačov touto zmenou výrazne nezvýšia (budú platiť 20 eur pri elektronickej
a 30 eur pri tlačenej prihláške plus poplatok za test SCIO).
Zvolení boli aj nový predseda zamestnaneckej časti AS, profesor Tišliar, a prodekani pre rozvoj
fakulty a medzinárodné vzťahy (profesor Slobodník) a vedecký výskum a doktorandské
štúdium (profesor Zouhar). Všetkým trom gratulujeme a tešíme sa na spoluprácu, napríklad na
rozvoji študentskej ankety (prodekan Slobodník) či podpory a propagácie ŠVOČ (prodekan
Zouhar).
Senát prerokoval aj zlúčenie Katedier pedagogiky a andragogiky, čo má okrem iného ambíciu
zabezpečiť zvýšenie kvality vedeckej produkcie v týchto odboroch. Padla zhoda na záujme
o aktívnejšie pôsobenie komisií senátu aj so študentskými zástupcami (ekonomická
a legislatívna komisia už aktívne pracujú, do legislatívnej komisie bol za nového člena zvolený
Viktor Svetský, ďalšie komisie by sa mali zísť v blízkej budúcnosti). Padol prísľub aj na
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Správy zo zasadnutí sú súhrnom diskusií a záverov zo zasadnutí ŠČ AS a/alebo AS FiF UK, ktoré predstavujú
spoločný pohľad prítomných senátoriek a senátorov ŠČ AS na najdôležitejšie výstupy z týchto zasadnutí.
Nepokrývajú teda diskusie v plnom rozsahu a nenahrádzajú zápisnice, ktorých účelom je komplexné informovanie
o všetkých bodoch programu.
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pravidelnú aktualizáciu webovej stránky pléna senátu, aby rovnako ako stránka ŠČ AS
poskytovala záujemcom aktuálne informácie.
Na zasadnutí ŠČ AS sme najmä diskutovali o bodoch nadchádzajúceho zasadnutia, jednom
študentskom podnete, za ktorý ďakujeme (neváhajte nám podnety priebežne posielať, ak nejaké
máte) a organizácii študentských volieb v zimnom semestri nasledujúceho akademického roka
(budú sa voliť senátorky a senátori na päť voľných mandátov). Niektorí z nás tiež vyhodnotili
plnenie svojich individuálnych priorít v tomto akademickom roku, o čom sa môžete viac
dočítať v našej zápisnici.
S pozdravom a prianím produktívneho, ale aj oddychového a zážitkového leta
Vaše senátorky a Vaši senátori (senat-studenti@fphil.uniba.sk)
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