Dodatok k jednotným kritériám STU pre prideľovanie ubytovania
študentom dennej formy štúdia na SjF STU
pre akademický rok 2022/2023
Študent môže za jedno posudzované obdobie získať maximálne 100 dodatočných bodov. V prípade, že túto hranicu
prekročí, nie je nárokovateľné si tieto body pripísať k celkovému bodovému hodnoteniu!
(1) Študentská vedecká a odborná činnosť
Študenti, ktorí sa aktívne zúčastnia na Študentskej vedeckej konferencii SjF STU konanej počas
posudzovaného obdobia, získajú
50 bodov.
(2) Aktivity v prospech študentov SjF STU počas posudzovaného obdobia
a) Účasť na iných aktivitách schválených UK
účasť na akcii "Antibordel" na ŠD Mladá Garda,
ŠD Mladosť alebo v okolí SjF STU
b) Aktivity v prospech študentov SjF STU
člen vedenia Študentského parlamentu, Škrtu,
Internet klubu MG, Posilňovne H&D, RUŠ
redaktor časopisu ŠKRT
správca Aqua klubu
administrátor Internet klubu Mladá Garda
správca posilňovne Herkules a Diana
člen tímu Formula
člen BEST
externé aktivity nečlenov parlamentu ŠCS/ senátu
(účasť na zasadnutí študentskej časti
akademickej obce SjF, vyplnenie dotazníka, ...)
externé aktivity členov a nečlenov tímu SGT
(práce v dielni nesúvisiace s tvorbou formule)
c)

10 bodov

20 bodov
0 - 30 bodov
0 - 20 bodov
0 - 50 bodov
0 - 50 bodov
0 - 50 bodov
0 - 50 bodov

0 - 20 bodov
5 bodov / h, max. 20 bodov

Členstvo vo volených študentských organizáciách a Akademickom senáte
člen rady ubytovaných študentov
0 - 30 bodov
člen študentského parlamentu
0 - 60 bodov
člen ŠRVŠ
50 bodov
člen Akademického senátu SjF STU
0 - 40 bodov
člen Akademického senátu STU
0 - 50 bodov
člen Ubytovacej komisie SjF STU
0 - 30 bodov

(3) Iné kategórie
Ubytovacia komisia môže rozhodnúť, že na základe žiadosti pridelí študentovi vo veľmi závažných
prípadoch maximálne 50 extra bodov. Každý jeden prípad sa posudzuje individuálne.
Ubytovacej komisii SjF STU v Bratislave predloží návrh na udelenie bodov v definovanom rozmedzí
vedúci aktivity.
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