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2. ročník Ph.D. – Diskrétní modely a algoritmy

•3 roky v AS UK a od 25. 11. aj v jeho predsedníctve

→ člen sociálnej (rok predseda), študijnej a edičnej komisie

•od 1. 10. 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, momentálne pokladník

•organizoval som MKS a súťaž Náboj

•už niekoľko rokov pomáham s výukou na MFF

→ cvičenia z Diskrétnej matematiky a Kombinatoriky

• 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 za správne nastavenie prospechového štipendia

•Univerzita Karlova nie je len 17 fakúlt

→na UK je množstvo rôznych odborov a každý z nich má svoje špecifiká – na AS UK sa preto hľadajú kompromisy

→ v tomto boji si musíme postrážiť záujmy MFF a hľadať spojencov

→už 3 roky som v kontakte so senátormi z ostatných fakúlt a viem tak získať podporu v dôležitých hlasovaniach

•moderná Univerzita Karlova

→UK síce oslávila 668. výročie, ale do starého železa rozhodne nepatrí

→ chcem usilovať o zlepšenie propagácie UK a odstránenie nálepky „zastaranosti“ a „skostnatenosti“

•príjemné prostredie pre štúdium aj život

→mnohí z nás bývajú na koleji alebo obedujú v menze – chcem preveriť všetky možnosti na zlepšenie ich kvality

→určite máte rôzne mimoškolské aktivity – viete, že na niektoré z nich môžete získať podporu od UK?

→ vrámci UK dosť chýbajú miesta, kde by študenti mohli tráviť voľný čas a relaxovať

Čoho chcem v AS dosiahnuť?

Kontakty na mňa
Kontakty na mňa

**

za 3 roky v AS UK som sa zaoberal hlavne:

→poplatkami za štúdium a štipendiami

→ fotením pri promóciách

→podporou záujmovej činnosti študentov

→od leta rozsiahlou zmenou všetkých predpisov UK
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