ŠTUDENTSKÁ ČASŤ AKADEMICKÉHO SENÁTU
FILOZOFICKEJ FAKULTY
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Milé kolegyne, milí kolegovia,
prinášame Vám správu z druhého zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu FiF UK,
ktoré sa konalo v stredu, 4.11. Na zasadnutí sme riešili nasledujúce otázky:
1. Možné zmeny v Zásadách volieb do ŠČ AS FiF UK. Súčasné Zásady obsahujú
viacero problematických ustanovení; niektoré sú technické, iné konceptuálne.
Diskutovali sme o tom, či, napríklad, by pre podporu účasti vo voľbách do ŠČ AS,
ktorá bola veľmi nízka aj tento rok, nebolo vhodnejšie zrušiť povinnosť kandidátok
a kandidátov pripraviť volebný program a zúčastniť sa na predstavovaní
organizovanom ŠČ AS.
2. Študentské vedecké aktivity a ŠVOČ. Hoci zo ŠVOČ je na fakulte nepochybne
etablovaná tradícia, zapojenie a záujem na jednotlivých katedrách je rôzny a z času na
čas sa objavujú problémy s usporiadaním súťaže, ak sa neprihlási minimálny počet
piatich súťažiacich. Takisto súhrnné výsledky za predchádzajúci akademický rok
dodnes nie sú zverejnené na príslušnej stránke fakultného webu [aktualizácia: ku dňu
10.11. základné výsledky zverejnené už sú]. Pre zvýšenie otvorenosti a dopadu prác
ŠVOČ by mohlo byť prospešné aj zverejňovanie plných verzií prác: už dnes tak robia
niektoré katedry a ďalšie by sa na podnet ŠČ AS mohli pridať.
3. Plán činnosti ŠČ AS na AR 2015/2016. Na zasadnutí sme na návrh senátora Maxa
Steuera schválili Uznesenie č. 1 s Plánom činnosti ŠČ AS na tento akademický rok,
ktorý vyplýva tak z volebných programov členiek a členov, ako aj z aktuálnych
potrieb študentskej obce na fakulte. Plán si môžete prečítať na Facebooku alebo
v zápisnici zo zasadnutia 4.11. na našej webstránke.
4. Rôzne. Senátorky Monika Firbasová a Jana Schäfferová, aktívne v združení Cultura
Nostra, navrhli spoluprácu s ŠČ AS na viacerých aktivitách, s ktorou sme všetci
súhlasili. Vyriešili sme aj niektoré technické otázky k správe webovej stránky
a spoločnému e-mailu pre všetkých študentov na fakulte.
Zaujímali by nás Vaše názory na otázky, ktoré sme diskutovali túto stredu (Zásady volieb,
ŠVOČ, činnosť ŠČ AS) – neváhajte nám ich napísať na našu facebookovú stránku pod post
s touto správou alebo na e-mail senat-studenti@fphil.uniba.sk. Ďakujeme tým, ktorí Facebook
ŠČ AS pravidelne sledujú, a tým z Vás, ktorí tak zatiaľ neurobili, to vrelo odporúčame .
Vaše senátorky a Vaši senátori
senat-studenti@fphil.uniba.sk
(Napísal: Max Steuer)

