
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, AKADEMICKÝ 

SENÁT PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY- VOĽBY DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AS PRIF UK 2018 

 

 

 

Kandidatúra do študentskej časti AS PRIF UK 

 
 

Meno, titul:  Adriana JARIABKOVÁ 

Trvalé bydlisko:  Horná Štubňa 469, 038 46 Horná Štubňa 

Ročník:  3./Bc 

Odbor:  Medicínska biológia 

Kontakt: 

- email: jariabkova.adriana@gmail.com 

- mobil: + 421908337744 
 

 

 

Predstava o činnosti v AS PRIF UK 

 

Mojím hlavným cieľom v Študentskej časti Akademického senátu PRIF UK je 

priblížiť sa našim študentom, počúvať ich názory, návrhy na zlepšenia a snažiť sa ich 

premietnuť do reálnej podoby. Taktiež ich oboznámiť o činnosti členov senátu. 

Ďalším z cieľov je vzbudiť u študentov stredných škol záujem o štúdium na našej 

fakulte pomocou rôznych vzdelávacích projektov, ktoré sa na našej škole organizujú. 

Okrem iného: 

 Pre lepšiu orientáciu v budove fakulty chcem zmodernizovať MAPU tak, aby sa blúdenie  

v prvých týždnoch pre prvákov alebo študentov z rôznych odborov stalo minulosťou.  

 Kozmetické úpravy v budove Prírodovedeckej fakulty, ako je viac košov na 

SEPAROVANÝ ODPAD. Myslím si, že by sme mohli ísť príkladom ostatným kolegom 

našej univerzity. 

 Chcem spíjemniť PROSTREDIE URČENÉ NA ODDYCH, či učenie, aby sa naši 

študenti cítili komfortne a nemuseli sedieť iba na lavičkách a často hlučných chodbách. 

 Zlepšenie využitia spätnej väzby študentov pomocou ANKETY, prípadne možnosť 

písomného vyjadrenia pomocou dotazníkov po skúškach, čo by zachovalo anonymitu  

aj tým študentom, ktorí nedôverujú informačným technológiam a boja sa spájania ich 

mena s negatívnymi dôsledkami za vyjadrenie svojho názoru. Následne chcem 

zabezpečiť,  

aby sa výsledky prehodnotili konkrétnymi katedrami a vypĺňanie evaluácie malo 

pozitívny dopad na výučbu. 

 Zlepšiť informovanosť študentov o predmetoch pomocou vyplnených 

INFORMAČNÝCH LISTOV, keďže sú mnohokrát spísané len veľmi stručne.  

Chcem pracovať na tom, aby sa zvýšila hodnota študenta na našej fakulte. 

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov pre účely AS PRIF UK. 

 

V Bratislave, dňa 12. 11. 2018 

 

Adriana Jariabková (Kandidatúra pre funkčné obdobie do 11. 12. 2020) 
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