
POZVÁNKA 

KONVENT UK 2017 

 

 

Vážené členky a vážení členovia 

študentských reprezentácií na Univerzite Komenského v Bratislave, 

študentská časť Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave si vás dovoľuje pozvať na 

spoločné stretnutie študentských reprezentácií na Univerzite Komenského v Bratislave, ktoré sa uskutoční 

v priestoroch budovy univerzity na Šafárikovom námestí 22. marca 2017 (streda) so začiatkom o 09:00 (Aula 

UK). Podujatie, ktorého cieľom je predstaviť študentským zástupcom súčasné dianie vo vysokom školstve 

s jeho dopadmi na študentskú komunitu ako aj priblížiť vybrané témy týkajúce sa študentstva na UK, sa koná 

pod záštitou rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. a predsedu akademického senátu prof. RNDr. 

Daniela Ševčoviča, CSc. Účasť na podujatí potvrdil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu, prof. Ing. Peter 

Plavčan, CSc. 

Registráciu účastníkov je nutné vykonať najneskôr do 08. marca 2017 prostredníctvom elektronického 

formulára, ktorý je uvedený v texte pozývacieho e-mailu.  

V rámci programu sa uskutočnia aj dve sekčné kolá, ktorých obsahom bude sprostredkovanie informácií, 

diskusia, reflexia aktuálneho stavu a návrhy na riešenie vo forme výstupov zo sekčných kôl. Obe sekčné časti 

sú zamerané na vnútorné prostredie našej univerzity. Podrobnejšie informácie k sekčným kolám, vrátane 

materiálov k naštudovaniu, budú zaslané registrovaným účastníkom po uplynutí doby na registráciu. 

Registrovaný účastník sa zúčastní oboch sekčných kôl. V registračnom formulári vyznačí preferenciu výberu 

témy sekcie. Všetci zúčastnení na podujatí budú ospravedlnení z výučby v čase konania konventu. Súčasťou 

programu bude aj spoločný raut. 

Vaša aktívna účasť a výsledky spoločnej diskusie budú ceneným prínosom pri tvorbe koncepcií 

v najdôležitejších oblastiach týkajúcich sa našich študentov, ktorých reprezentujeme. 

Tešíme sa na spoločné stretnutie. 

S pozdravom 

 

 

Bc. Róbert Zsembera 

podpredseda AS UK 

Bc. Daniel Zigo 

podpredseda AS UK 



PROGRAM 

KONVENT UK 2017 

 

08:30 – 09:00  Registrácia účastníkov 

   Vestibul starej budovy UK na Šafárikovom nám. 

09:00 – 10:30 Plenárne zasadnutie 

Otvorenie  

    

Príhovor ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Plavčana na tému 

Legislatívne a koncepčné zámery v oblasti VŠ a ich dosah na študentov 

    

Príhovor rektora UK prof. Mičietu na tému 

Súčasné smerovanie univerzity, ako ovplyvňuje jej študentov? 

    

Príhovor predsedu AS UK prof. Ševčoviča na tému 

Akademická samospráva (v rozhodovacom procese) a úloha študentov v nej 

    

Príhovor predstaviteľov Slovenskej rektorskej konferencie a Rady vysokých škôl na tému 

Výzvy v oblasti VŠ so zameraním na postavenie študenta 

    

Príhovor predsedu Študentskej rady vysokých škôl na tému 

Študentské benefity 

10:30 – 10:40  Coffee break 

10:40 – 11:40  I. sekčné kolo 

   Sekcia č. 1: Štúdium a internacionalizácia na UK 

   Sekcia č. 2: Sociálne záležitosti a značka UK 

11:40 – 11:50  Coffee break 

11:50 – 12:50 II. sekčné kolo     

Sekcia č. 1: Štúdium a internacionalizácia na UK 

Sekcia č. 2: Sociálne záležitosti a značka UK 

12:50 – 13:00  Coffee break 

13:00 – 13:50 Plenárne zasadnutie  

Predstavenie výstupov zo sekčných kôl 

Záver 

od 14:00 Raut  


