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Som hrdá, že som študentkou už posledného ročníka bakalárskeho stupňa štúdia na Katedre politológie
Filozofickej fakulty najväčšej a najstaršej univerzity na Slovensku. Skutočne si treba uvedomovať prestíž, ktorá sa
s takouto afiliáciou nesie. Ako tomu bolo v minulosti, aj dnes sa vedenie Univerzity, Fakulty a v neposlednom rade
aj ich senáty nepochybne snažia zveľaďovať meno našej alma mater. Jedným dychom však treba dodať, že
priestor na zdokonaľovanie sa dá nájsť vždy a všade. Doteraz strávený čas strávený v prostredí FiF UK mi
priniesol mnoho rôznych podnetov a z tohto dôvodu som sa rozhodla uchádzať sa o mandát v Študentskej časti
Akademického senátu Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského.
V nasledujúcich bodoch sú zhrnuté hlavné témy a riešenia, ktoré by som chcela otvoriť alebo hlbšie
prepracovať v rámci výkonu svojho mandátu v ŠČ AS FiF UK:
•

Každodennosť: Rekonštrukcia najfrekventovanejších miest Fakulty: apel na pokračovanie
v modernizovaní a vybavení toaliet, aby vyhovovali štandardom; modernizácia foyer (foajé) budovy
Filozofickej fakulty na Šafárikovom námestí, aby napĺňala potreby študentov 21. storočia, vybavenie
chodieb fakulty pohodlnými a početnými miestami na sedenie počas čakania na kurzy; skvalitnenie Wi-Fi
pripojenia vo všetkých priestoroch Fakulty;...

•

Štúdium: zriadiť priestor na študovanie s dostupnou literatúrou prístupný v dlhších otváracích hodinách,
v prípade záujmu aj cez víkendy; rozšíriť ponuku predmetov Fakulty o začiatočnícke a mierne pokročilé
kurzy svetových jazykov všeobecného zamerania; venovať sa častému problému zle nastaveného
kreditového systému mnohých odborov Fakulty; apelovať na rozšírenie databázy online zdrojov
literatúry;...

•

Mobility: z titulu senátorky upozorňovať na nadmernú byrokraciu súvisiacu s absolvovaním
akademických mobilít, ktorá odrádza záujemcov; poukazovať na nereálne nastavenú výšku finančného
príspevku počas mobilít, ktorá často nepokrýva (ani z väčšej časti) skutočné náklady; zdôrazňovať
komplikácie s dodatočným absolvovaním predmetov po návrate z mobility;...
Stravovanie: popri zvýšení ceny obedných lístkov z minulého semestra apelovať aj na zväčšenie ponuky
jedál o kvalitnú vegetariánsku a veganskú verziu;...

•

Verím, že z pozície senátorky budem mať príležitosť vyššie uvedené, ale aj ďalšie, snáď aj Vami, študentkami
a študentami prednesené návrhy, posunúť a zrealizovať, a tak sa podieľať na zveľadení chodu Filozofickej
Fakulty Univerzity Komenského.
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