Ahoj!
Volám sa Michael Hanzalík a aj ja, rovnako ako aj vy, som študentom Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského. Dlho som rozmýšľal nad kandidatúrou do senátu, no povedal som si, že už je čas. V dobe,
keď je „nepoškvrnenosť“ akademickej pôdy tak dôležitá. Nastal ten správny čas vystúpiť z davu a
vzorne reprezentovať práve vás. Dlhodobo participujem na veciach verejných a spolupracujem
s rôznymi odborníkmi na školstvo, preto verím, že viem ponúknuť inovatívne riešenia aj do senátu.
Na FiFke študujem učiteľský odbor, a preto mi nie je jedno, akým smerom sa uberá naša vysoká škola.
Univerzita Komenského musí napredovať a prinášať stále nové vymoženosti pre študentov.
Preto chcem filozofickú fakultu aj ako miesto......
•

pre pohodlné trávenie času medzi prednáškami,

Určite aj ty poznáš ten pocit, keď máš hodinové okno (ak nie viac) medzi prednáškami a nevieš, čo
s tým. Oddychová miestnosť je plná a lavičky tiež nie sú voľné. Preto budem podporovať viac lavičiek
a stoličiek v budovách Filozofickej fakulty (áno, aj v Novej budove Filozofickej fakulty!). Tiež
nezabúdam na budovu Filozofickej fakulty na Štúrovej ulici, ktorá je priamou súčasťou našej fakulty.
Presadím skvalitnenie služieb na danom mieste formou lepšej dostupnosti jedla alebo nápojov v budove.
Taktiež budem podporovať inovatívne TULI VAKY v priestoroch Filozofickej fakulty.
•

pre kultúrne vyžitie,

Mojim zámerom bude iniciovať diskusie na rôzne spoločenské či politické témy s názorovo vyváženými
oponentmi, ako aj rôzne koncerty, ktoré svojim obsahom zaujmú práve študentov FiFky.
•

pre študentskú sebarealizáciu,

Chcem, aby študenti videli viac „do kuchyne“ Akademického senátu Filozofickej fakulty, a tiež aby sa
kedykoľvek mohli vyjadriť. Váš názor a pripomienky u mňa nebudú bez povšimnutia.
•

efektívne medzifakultné štúdium.

Áno, aj ja som jeden z tých, čo študuje v medzifakultnom študijnom odbore. Medzifakultné štúdium a
najmä študenti, ktorí študujú dané odbory, sa často dostávajú do rozvrhových kolízií alebo nepochopenia
zo strany druhej fakulty. Preto budem presadzovať efektívnejšie a hlavne spoľahlivé fungovanie tohto
štúdia, no taktiež sa vždy pokúsim vyriešiť problémy a otázky študentov.
Ja chcem zmenu k lepšiemu. A čo ty? Verím, že ak mi dáš svoj hlas, tak tvoju dôveru nesklamem.

Prispejme spoločne k zlepšovaniu fakulty.
ĎAKUJEM AJ ZA TVOJ HLAS!

Michael Hanzalík

