
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, 

DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU NA 

ZOSTÁVAJÚCE FUNKČNÉ OBDOBIE 1.10.2020 – 15.10.2021 

 

Kandidatúra do študentskej   

časti AS PriF UK 

 

Meno:    Stanislava Šefčíková 

Trvalé bydlisko:  Kmeťova 26/3, 94911 Nitra 

Ročník:   2./Bc. 

Študijný program: učiteľstvo predmetov geografia a matematika 

Kontakt:  e-mail : stanislava.sefcikova.99@gmail.com 

Súhlas kandidáta:  

Ja, Stanislava Šefčíková, študentka Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 

súhlasím s kandidatúrou do Akademického senátu PriF UK. 

Predstava o činnosti v študentskej časti AS PriF UK 

Mojou predstavou o činnosti v ŠČAS je zapájanie sa do organizovania eventov, pomáhanie 

študentom, či už starším alebo novoprijatým, najmä so zabehnutím sa do života na vysokej škole. 

Rada by som tiež podporila a rozšírila propagáciu o fakultných akciách, zaujímavých univerzitných 

projektoch či propagáciu PriF na sociálnych sieťach. Taktiež by som sa snažila šíriť väčšie povedomie 

o dôležitosti študentskej ankety a zlepšiť informačné listy predmetov. 

V podstate mám dva hlavné ciele. Prvým je propagácia fakulty ako taká a väčšia interakcia so 

študentmi na sociálnych sieťach, najmä teraz, v časoch online výučby. Robiť viac eventov aj online 

eventov, ako napríklad diskusie a workshopy. No a v neposlednom rade by som chcela pomôcť aj 

vyučujúcim pri zlepšení online výučby. 

Mojim druhým cieľom je vytvoriť nejaký priestor pre rozvoj študentov, najmä 

v mimoškolskom čase. Či už v nejakých diskusiách na rôzne témy, v sebarealizácií alebo v spoznávaní 

sa navzájom. Vytvoriť teda nejakú komunitu „prifkárov“, ktorí by mohli mať pocit, že naozaj niekam 

patria a že ich názor je naozaj vypočutý.  

Koniec koncov, vysoká škola nie je len o študovaní ale aj o budovaní nových vzťahov, získavaní 

zručností a nachádzaní lepších príležitostí. Preto by som rada naplnila svoje ciele a to práve 

s pomocou študentskej časti AS PriF UK. 

 

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

 

 

V Bratislave, dňa  21.9.2020     Stanislava Šefčíková 


