Dodatok ku kritériám pre prideľovanie ubytovania študentom
denného štúdia na STU podľa čl. 4, bodu 5 pre študentov
FIIT STU Bratislava
(1) Študentská vedecká a odborná činnosť
a) Študenti, ktorí sa aktívne zúčastnia s výsledkami svojej práce na fakultnej prehliadke prác
študentskej vedeckej činnosti (IIT SRC) konanej v bežnom akad. roku, získajú nasledujúce
bodové hodnotenie:
i) 60 bodov – držitelia ocenení; v prípade, že má práca viacerých autorov, body získava každý
autor. V prípade, ak študent získa viacero ocenení za jednu prácu, do bodového hodnotenia
sa mu započítava iba jedno.
ii) 30 bodov – účastník pri zaradení plného príspevku v zborníku konferencie a prezentácii
práce na konferencii, pričom v prípade viacerých autorov sa body medzi nich rovnomerne
rozdelia.
iii) 15 bodov – účastník pri zaradení rozšíreného abstraktu v zborníku konferencie a prezentácii
práce na konferencii, pričom v prípade viacerých autorov sa body medzi nich rovnomerne
rozdelia.
b) Študenti, ktorí sa zúčastňujú v posudzovanom období odborných činností v organizačných
zložkách fakulty mimo rámca svojej výučby, môžu získať maximálne 60 bodov. Odborná
činnosť s opisom náplne musí byť potvrdená vedúcim pracovníkom príslušnej zložky fakulty,
ktorej členom je pracovník, ktorý vedie odbornú činnosť študenta.
(2) Iná študentská činnosť
a) Činnosť v súlade s formovaním vedomostného a profesionálneho rastu v prospech
študentov FIIT maximálne 100 bodov Ak ide o organizáciu, táto dodá usporiadaný zoznam
študentov spolu s opisom ich činností. Ubytovacia komisia si vyhradzuje právo obmedziť
celkový počet študentov, ktorým môže byť pridelené bodové hodnotenie, ako aj určiť pridelený
počet bodov. V prípade obmedzenia počtu študentov komisia prihliada na poradie v dodaných
zoznamoch. V prípade, ak študent aktívne pôsobí vo viacerých organizáciách, do bodového
hodnotenia sa mu započítava iba jedno - najvyššie hodnotenie.
b) Účasť na iných aktivitách schválených UK pre daný akademický rok. O týchto aktivitách
bude UK študentov vopred informovať a vyhradzuje si právo rozhodnúť o výške pridelených
bodov za danú aktivitu. Maximálne 20 bodov za aktivitu.
c) Aktívna účasť na zabezpečení akcií organizovaných fakultou (napr. súťaž ProFIIT, Deň
otvorených dverí, členstvo vo volebnej komisii pri voľbách do akademickej samosprávy) v
posudzovanom období. 10 bodov za akciu.
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