Kandidátna listina na voľby do študentskej časti
Akademického senátu
STU

Meno Priezvisko:

Filip Abrhan

Ročník:

3. Ročník / Bc. stupeň

Odbor:

Automobily a mobilné pracovné stroje

Bydlisko:

Magnóliová 8, Nové Zámky

Kontakt:

abrhanfilip@gmail.com, +421 944 211 503

Motivácia k podaniu kandidátky do AS STU:
Som študentom 3. Ročníka prvého stupňa na Strojníckej fakulte. Druhý rok pôsobím v
občianskom združení Študentský Cech Strojárov, v ktorom som v súčasnosti na pozícií
podpredsedu. Prečo občianske združenie? Pretože pomáhame študentom spríjemniť štúdium
na fakulte, hájiť ich záujmy a práva v rámci fakulty a na študentskom domove Mladá Garda.
Moju aktívnu pomoc študentom chcem rozšíriť a verím, že to dosiahnem zasadaním v
Akademickom senáte STU.

Program:
-

Hájiť práva a záujmy študentov SjF STU v rámci univerzity
Prezentovať názory študentov
V rámci možností, podporiť študentské domovy
Podporovať voľnočasové aktivity a študentské spolky
Informovať študentov o dianí na univerzite

V Bratislave dňa…………………..

………………………..
Podpis kandidáta

Kandidátka za člena študentskej časti Akademického senátu STU v Bratislave

Meno: Bc. Andrej Majstrík
Stupeň/ročník: Ing./1.
Študijný program: Meranie a skúšobníctvo
Bydlisko: Kotešová, okres Bytča

Narodil som sa 20.05.1994 v Považskej Bystrici, kde som aj absolvoval štúdium na gymnáziu.
Po zmaturovaní som bol prijatý na Strojnícku fakultu STU. Po štyroch rokoch som konečne
v roku 2018 ukončil Bc. štúdium, program Environmentálna výrobná technika. Popri štúdiu sa
venujem práci v Študentskom parlamente Študentského cechu strojárov, kde som bol v
rokoch 2016 - 2018 predsedom. Ako predseda ŠCS som sa pravidelne zúčastňoval aj zasadnutí
vedenia fakulty, kde som prezentoval názory študentov. Podieľal som sa na organizácií
podujatí Beánia Strojárov, JobFórum, Fašiangovica či PubQuiz na Garde. Od roku 2017 som
členom Akademického senátu Strojníckej fakulty STU. Ďalej sa zúčastňujem aj veľtrhov
vysokých škôl, kde lákam študentov na našu fakultu.
Mimo študentský život som rozhodcom hádzanej. Medzi moje záľuby patrí hlavne cestovanie,
turistika, hranie spoločenských hier a práca v ŠP.

Program:
-

Presadzovať názory a záujmy študentov Strojníckej fakulty
Dohliadať na dodržiavanie práv študentov na STU i mimo nej
Informovať študentov o dianí na univerzite
Zvýrazniť kvality Strojníckej fakulty na pôde STU

V Bratislave 11.10.2018

_______________________

