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FAKULTY

Na základe vyhlásenia doplňovacĺch volieb do študentskej časti Akademického
senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (AS FiF UK) zo dňa
01.10.2018, navrhujem za kandidátaza člena As FiF UK na funkčnéobdobie 25. í0. 2018 24.10.2020 študenta:

Bc. Zuzana Foltínyová

(1

moHl)

História, 1. rok magisterského štúdiav dennej forme

Navrhovatel'om je sám kandidát v zmysle čl. 3 Zásad volieb ŠČns FiF UK.

sÚHLAs KANDIDÁTA s KANDIDATÚRoU
Súhlasím s mojou kandidatúrou do AS FĺF UK, tak ako je uvedená vyššie.

Bc

oltínyová

cesľruÉVYHLÁSEN|E KANDIDÁTA
Čestne vyhlasujem, Že som oprávnenýÄá kandidovať do As FiF UK vzhl'adom na to, Že
nezastávam Žĺadnu z funkcĺíuvedených v čl. 20 ods. 3 ŠtatútuUniverzity Komenského v
Bratislave, Fĺlozofĺckejfakulty, ani nie som členom volebnej komisie pre tieto vol'by.

V Bratislave dňa 16.10.2018

Foltĺnyová

PRĺLoHA KANDIDATÚnY oo ŠruoeľľsKEJcnsn As FiF UK
Kandidát:

Zuzana Foltínyová

Štuoi;nyodbor:

História

Stupeň:

Magisterský

Ročník:
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Email:

foltinyova1@unĺba.sk
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Volám sa Zuzana Foltínyová a som študentkou histórie V prvom ročníkudenného
magisterského štúdia.Bakalársky stupeň som navštevovala na Univerzite P. J. Šafárika v
Košiciach a práve táto zmena akademickej pÔdy ma podnietila k samotnej kandidatúre.
Zmena prostredia nesie so sebou nevýhodu menšej skúsenosti s novým prostredím,
no na druhej strane mi umoŽňuje porovnávať spôsob práce na dvoch rÔznych univerzitách a
vnímaťštúdiumna FiF UK ešte bez rutiny, resp. bez ''prevádzkovej slepoty''. Moje ciele by
som zhrnula do štyroch bodov:

1.

Systematické a praktické, na študentov orientované sprĺstupnenie informácii ohl'adne
fungovania UK, zahraničných mobilít a d'alších aktivĺt'

2.

Vytvárenie priateľského prostredia. Fakulta ako miesto, kde študent nájde podporu
pre svoje d'alšie vzdelanĺe, záujmové siet'ovanie, kultúrne aktivĺty a pod.

3.

Podpora otvorenosti fakulty smerom k ostatným fakultám, rozvoj spolupráce s inými
vysokými školami alebo organizáciami.

4.

Premena pohľadu študentov na akademĺcký senát. Aby študenti vnímali, Že sme ich
,,hlasmi" vkomunikácii sfakultou a jednotlivými katedrami, aže bez ich pomoci
a podpory nebudeme mÔct' byt' efektívni.

Akademický senát FiF UK má byť zmysluplným orgánom našej akademickej samosprávy,
tak ho spoločne takým urobme.
Vopred d'akujem za podporu ,,nováčikovi z východu" vo vol'bách, ktoré sa uskutočnia dňa
24. oktőbra 2018 od 9.00 do 14.00 hod. v miestnosti G003 v hlavnej budove fakulty na
Gondovej 2.

oltínyová

