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ALUMNI klub FMUK
Štatút

I.

ALUMNI klub FMUK funguje ako organizačná súčasť Fakulty managementu UK v zmysle
vnútorného predpisu č. 2/2019, Čl. 30b (Organizačný poriadok Univerzity Komenského,
Fakulty managementu).
II.

Ciele ALUMNI klubu FMUK

Cieľom ALUMNI klubu FMUK je posilňovanie a podpora vzťahov medzi absolventmi
a fakultou. Spolupráca s klubom je založená na vzájomnom vzťahu, v ktorom majú
absolventi možnosť byť v kontakte so svojou Alma mater, angažovať sa v procese výučby,
výskumných projektoch, byť v kontakte s aktuálnymi študentmi, so zamestnancami fakulty
ako aj s inými absolventmi fakulty. Absolventi môžu byť súčasťou poradných a
rozhodovacích orgánov fakulty a majú tak možnosť ovplyvniť dianie na fakulte a jej
smerovanie. Absolventi môžu využiť kontakty v rámci bohatého networku FMUK.
Úrovne spolupráce s FMUK a členstvo v ALUMNI klube FMUK:

III.

1. Fanúšik fakulty (bez členského)
2. Člen ALUMNI klubu FMUK a priamy podporovateľ fakulty (ročné absolventské
členské 30€)
3. Sponzor fakulty – podporovateľ s mimoriadnou sponzorskou podporou na základe
dobrovoľného vyššieho členského alebo na základe individuálnej dohody.
IV.

Fungovanie a základné orgány ALUMNI klubu FMUK

Medzi základné orgány ALUMNI klubu FMUK patrí: Predsedníctvo ALUMNI klubu a
prezident ALUMNI klubu. Predsedníctvo bude volené zástupcami absolventov
a zamestnancov fakulty a predsedníctvo bude voliť prezidenta ALUMNI klubu, pričom
prezidentom ALUMNI klubu musí byť zamestnanec FMUK, ktorý je súčasne jej
absolventom.
V.

Registrácia v ALUMNI klube FMUK a dobrovoľný sponzoring

Prihlásiť sa do ALUMNI klubu FMUK a stať sa členom a priamym podporovateľom fakulty
môžete vyplnením kontaktného formulára na https://www.fakultamanagementu.sk/alumni/
alebo e-mailom na alumni.fmuk@fm.uniba.sk
VI.

Ďalšie ustanovenia

Správa o činnosti ALUMNI klubu FMUK bude každoročne vykazovaná vo výročnej správe
FMUK, ktorá bude prednesená na zasadnutí Akademického senátu FMUK, aj vo Vedeckej
rade FMUK a zverejnená na webovej stránke FMUK.
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