
Mgr. Peter Korcsok
2. ročník Ph.D. – Diskrétní modely a algoritmy

3 roky v AS UK a pol roku aj v jeho predsedníctve

člen sociálnej, študijnej, edičnej a legislatívnej komisie

rok v AS MFF UK, ale spolupracujem s ním už dlhšie

predseda legislatívnej a člen študijnej komisie

dlhšiu dobu aktívny člen Spolku Matfyzák

2 roky Náčelník spolku, 2 roky pokladník

organizoval som MKS a súťaž Náboj

už niekoľko rokov vediem cvičenia na MFF

Diskrétna matematika, Kombinatorika, Optimalizačné metódy, . . .

člen prípravného výboru Osláv 17. listopadu na Albertove

Moje aktivity na fakulte a univerzite

kvalitná výuka = dobrí vyučujúci + motivovaní študenti

vedenie UK chce podporovať špičkové vedecké tímy

mojim cieľom je, aby sa nezabúdalo na vzdelávanie: dobrých učiteľov je potreba odmeňovať

budem bojovať aj za správne nastavenie prospechového štipendia

sme súčasťou Univerzity Karlovy, tak to využime

na UK je množstvo rôznych odborov, s ktorými môžeme spolupracovať

chcel by som prispieť zvýšeniu počtu medzifakultných projektov, kde si študenti budú môcť nájsť uplatnenie

Matfyz nemusí byť len postrachom

pre mnohých je slovo Matfyz veľkým strašiakom

mojou snahou je dosiahnuť lepšieho povedomia o tom, čo u nás robíme

pravidelne sa zúčasťňujem rôznych propagačných aktivít fakulty

príjemné prostredie pre štúdium aj život

v okolí našich budov je dosť problém so stravovaním – chcem preveriť možnosti, ako to zlepšiť

určite máte rôzne mimoškolské aktivity – na niektoré z nich sa dá získať podpora od fakulty alebo UK

na fakulte dosť chýbajú miesta, kde by študenti mohli tráviť voľný čas a relaxovať

Čoho chcem v AS dosiahnuť?

Kontakty na mňa

korcsok@iuuk.mff.cuni.cziuuk.mff.cuni.cz/~korcsok/

Kontakty na mňa

korcsok@iuuk.mff.cuni.cziuuk.mff.cuni.cz/~korcsok/

* http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=520* http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=520

za 3 roky v AS UK som sa zaoberal hlavne:

poplatkami za štúdium a štipendiami

fotením pri promóciách

podporou záujmovej činnosti študentov

posledný rok rozsiahlou zmenou všetkých predpisov UK

v AS MFF UK som sa snažil na túto činnosť naviazať
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