Výročná správa činnosti ŠČAS 2014
Študentská časť AS PriF UK sa v roku 2014 okrem povinností venovala uvedeným činnostiam: 

Január
17.01.2014 – Deň otvorených dverí PriF UK
- vypomáhanie s organizáciou dňa otvorených dverí PriF UK, pričom hlavnou náplňou členov ŠČAS bolo podávanie informácii o udalosti zúčastneným študentom

Február
24.-26.02.2014 – Burza skrípt
 - členovia ŠČAS zabezpečili študentom PriF UK možnosť predať staré, použité skriptá a učebné texty ostatným študentom 
Prednášky na stredných školách
Počas mesiacov Január a Február členovia ŠČAS propagovali fakultu na vybraných stredných školách prednáškou spojenou s besedou o možnostiach štúdia na PriF UK
Marec
17.-31.03.2014 – Anketa „Ohodnoť svojho profesora“
- študenti PriF UK mali možnosť hodnotiť vyučujúcich a kvalitu vyučovania na fakulte v študentskej ankete prostredníctvom systému AIS. Do ankety sa zapojilo približne 30% študentov. 
19.03.2014 – Profesná prednáška
- členovia ŠČAS pre študentov PriF UK zoraganizovali profesnú prednášku s personalistami 
Apríl
03.04.2014 - Prírodovedecká Kvapka Krvi
- organizačne zabezpečili členovia ŠČAS v spolupráci s NTS
Máj
06.05.2014 – doplňujúce voľby do ŠČAS
 - v doplňujúcich voľbách do ŠČAS boli zvolení dvaja z piatich kandidátov - J.Bilohuščin a T.Čeklovský.
08.05.2014 – Športový deň PriF UK
 - členovia ŠČAS pre študentov a priateľov fakulty zorganizovali športovú akciu na ihriskách pri internátoch Družba
November
10.-12.11.2014 – Univerzitná Kvapka Krvi
- členovia ŠČAS sa organizačne podielali na príprave akcie pre darcov krvi v spolupráci s NTS
27.11.2014 – Beánia matfyzákov a prírodovedcov
- členovia ŠČAS sa organizačne podiaľali na príprave beánie v Refinery Gallery 

December
03.12.2014 – Voľby do ŠČAS
- voľby do ŠČAS na obdobie 12.12.2014 – 11.12.2016. Volieb sa zúčastnilo 320 študentov PriF UK. Zvolení boli :Mgr. Ján Bilohuščin, Mgr. Ján Horváth, Mgr. Eva Viglašová, Mgr. Libor Pukančík, Nikoleta Pintérová, Martin Smutný, Jana Tereňová, Mgr. Lukáš Karlík, Mgr. Michal Šujan.  
09.12.2014- Vianočná Kapustnica
- členovia ŠČAS pripravili pre študentov a zamestnancov PriF UK tradičnú „Vianočnú kapustnicu“, ktorej sa zúčastnilo približne 350 ľudí. 
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