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Som absolventkou bakalárskeho štúdia žurnalistiky a magisterského štúdia histórie na 

Filozofickej fakulte, kde v súčasnosti aj naďalej pôsobím ako interná doktorandka. Dosiaľ 

absolvované štúdium mi bolo zdrojom bohatých a dlhodobých skúseností s FiF UK ako 

inštitúciou, čo považujem za kľúčové pre komplexnejšie uvažovanie o zlepšení podmienok 

pre študentov, ktorých záujmy chcem zastupovať v ŠČ AS. Počas doktorandského štúdia som 

ako začínajúca vedkyňa mala možnosť absolvovať aj niekoľko študijných pobytov na 

zahraničných univerzitách a spolupracovať na viacerých medzinárodných projektoch. Môžem 

teda spojiť skúsenosti insidera s pohľadom na alma mater „zvonka“. Rada by som ich využila 

na prenesenie niektorých konkrétnych skúseností do nášho prostredia, ktoré by sa mohli 

pomôcť v snahách zefektívniť a skvalitniť štúdium na FiF UK. 

 

Základne body volebného programu:  

• presadenie väčšej flexibility a variability v rámci dvojodborového štúdia 

• podpora vytvorenia a zefektívnenia využívania priestorov fakulty na kultúrne 

podujatia, diskusné fóra, výstavy, prednášky a pod. s cieľom prepájania študentov 

naprieč jednotlivými odbormi ako základný predpoklad pre potenciálny rozvoj 

interdisciplinárnej spolupráce 

• presadzovanie záujmov študentov naprieč všetkými stupňami VŠ, nevynímajúc 

Univerzitu tretieho veku, keďže koncept celoživotného vzdelávania predstavuje jeden 

z dôležitých atribútov progresívnej univerzity  

• podpora motivácie potenciálnych študentov FiF UK, zameranie na stredoškolských 

študentov, zlepšenie informovanosti o možnostiach štúdia na fakulte 

• skvalitnenie podmienok pre začínajúcich vedeckých pracovníkov na doktorandskom 

štúdiu 

• prehlbovanie medzinárodnej spolupráce na úrovni akademických mobilít, motivácia 

a podpora k zvýšeniu využívania kapacít v rámci programu ERASMUS ako aj 

zlepšenie informovanosti o ďalších relevantných dostupných študijných i výskumných 

pobytov v zahraničí, rovnako aj skvalitnenie podmienok pre prichádzajúcich 

zahraničných študentov na FiF UK 

• systematická podpora činnosti študentských organizácií ako napríklad Cultura nostra 
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