
Volební program do studentské komory Akademického Senátu FSS MU Kristiny Zindulkové a Patrika Gaža Fakulta jako společenství, kde každý má hlas Fakulta je společenství, kde by každý měl mít možnost podílet se na jejím rozvoji. Je pro nás důležité, aby lidé ze všech kateder a oborů spolupracovali na utváření fakulty. Chceme proto, aby byl senát a vedení vyvážené, zastávaly zájmy fakulty jako celku a žádná katedra ve vedení nepřevažovala. Sami budeme hájit zájmy všech studentů (nejen z environmentálních studií), a zastaneme se zejména těch, kteří ve vedení nebudou mít zastoupení.  Citlivá reforma MU chystá velkou reformu studijních programů reagující na novelu zákona o VŠ, má vzniknout nová struktura oborů tak, aby si uchazeči mohli lépe vybrat své zaměření z přehlednější nabídky. Změna nabízí velké možnosti rozvoje studijních programů, nese s sebou ale i nebezpečí, že menší obory budou upozaděny a budou existovat jen v podobě minor oborů (půl nebo čtvrt obor, má méně kreditů). (Více zde: http://bit.ly/2zjl5fx)  Podporujeme tedy snahu o zpřehlednění studia a spolupráci kateder. Zároveň se postavíme za to, aby fakulta podpořila v rozvoji i menší, ale stejně důležité obory. Mezioborová spolupráce FSS tvoří unikátní a různorodé katedry a obory, kde se studenti a akademici zabývají celou řadou témat, která se vzájemně prolínají. Přesto jsou katedry oddělené světy.  Podporujeme společnou diskuzi nad celospolečenským děním, mezioborový výzkum a organizaci společných diskuzí, přednášek a akcí. Při akreditaci nové podoby studijních programů budeme prosazovat, aby tam, kde se témata překrývají, měly katedry možnost na spolupracovat. Tím přispějeme k propojování lidí z různých oborů. Participace studentů a studentek Fakultu tvoří studenti, důležitou roli hrají také studentské spolky a organizace. Hlas všech studentů, studentek a spolků by měl být slyšet při rozhodování o dění na fakultě.  Vždycky si uděláme čas řešit problémy, se kterými za námi přijdete, a vždycky vám dáme možnost vyjádřit se k důležitým tématům. Důležitá rozhodnutí s vámi chceme konzultovat, skrze setkání se zástupci spolků nebo přes Facebook studentské komory. Přístupný stipendijní fond       Fakulta nabízí celou řadu stipendií, o která se studenti a studentky můžou hlásit, často to ale nedělají, protože o možnostech a podmínkách programů nevědí.  V rámci naší pravomoci nakládat se studijním fondem chceme zpřehlednit nabídku stipendií a motivovat k jejich využití.  Zahraniční spolupráce Chceme podpořit zájem studentů o výjezdy do zahraničí. Spolupráce se zahraničními univerzitami k akademickému životu patří a výjezdy mohou přinést nenahraditelnou zkušenost. Chceme se zasadit o revidování smluv podle poptávky studentů/ek a nabídku výjezdů zatraktivnit.  


