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Komuniké
z 11. zasadnutia študentskej časti Akademického senátu UK,
ktoré sa konalo dňa 25. 10. 2017
Študentská časť Akademického senátu UK na svojom 11. zasadnutí dňa 25. 10. 2017 okrem iného:


prerokovala materiály zaradené na 12. riadne zasadnutie Akademického senátu
Univerzity Komenského v Bratislave. Kongruentne vyjadrila súhlasný postoj k prijatiu
Štatútu Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK, Dodatku č. 3
k Štipendijnému poriadku UK, Cenníku ubytovania zamestnancov UK vo Vysokoškolskom
meste Ľ. Štúra - Mlyny UK, návrhu rektora UK na vymenovanie Mgr. art. Mariána
Chudovského za člena Správnej rady UK, žiadostiam o udelenie súhlasu s nájmom
nehnuteľného majetku a Zásadám prerokúvania materiálov v orgánoch Akademického
senátu UK (v znení pripomienok komisií Akademického senátu UK),



prerokovala plán aktivít a činností študentskej časti Akademického senátu UK
v akademickom roku 2017/2018,



prerokovala informáciu o plnení záverov z univerzitného Konventu UK 2017
(neformálneho stretnutia študentských reprezentácií na UK dňa 22. marca 2017),



prerokovala informáciu o priebehu študentského podujatia AmosFest, ktorého prvý
ročník sa konal v dňoch 26. a 27. septembra 2017 v areáli Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra Mlyny UK v Mlynskej doline,



oboznámila sa s informáciou o uprázdnení mandátov delegátov UK v Študentskej rade
vysokých škôl za Filozofickú fakultu UK a Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine
a o potrebe vyhlásenia doplňujúcich volieb na uvedené uprázdnené miesta delegátov UK,
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podpredseda Akademického senátu UK a delegát UK v Študentskej rade vysokých škôl
Bc. Daniel Zigo informoval o aktuálnom celoslovenskom dianí vo vysokoškolskom prostredí,
najmä v súvislosti s personálnou výmenou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Mgr. Róbert Zsembera

Bc. Daniel Zigo

podpredseda AS UK

podpredseda AS UK
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