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Propojení studentů, spolků a vedení fakulty.  

Spousta studentů má skvělé nápady, jen často nevědí, na koho se s nimi mohou obrátit. Mám v plánu 

proto iniciovat veřejná setkání a akce, na kterých by se potkávali studenti a jejich zástupci v senátu a 

kde by si mohli promluvit o fungování fakulty.  

Sejdu se s představiteli jednotlivých studentských organizací, působících na fakultě.  Budu s nimi 

aktivně konzultovat jejich nápady, pomáhat jim s realizací jejich projektů a nabídnu pomocnou ruku 

nově vznikajícím spolkům, jež by oživily život na fakultě. 

Důležitá je také propagace senátu. Je potřeba, aby studenti měli přehled o tom, co v senátu řešíme. 

Věděli, kdy senát zasedá, a mohli se účastnit diskuze nad danými tématy. AS rozhoduje o věcech 

ovlivňující každodenní život na fakultě a byla by škoda, aby se studenti k tématům nevyjadřovali 

jenom proto, že o nich nevědí.  

Vedení fakulty chci předávat zpětnou vazbu z řad studentů a naopak. 

 

Odpovědné přerozdělování peněz na studentské projekty. 

Studentská komora AS je zodpovědná za přerozdělování peněz v rámci šestého stipendijního 

programu. 

Budu usilovat o pokračování trendu navyšování prostředků, které následně stipendijní komise 

přerozděluje na jednotlivé projekty studentům a studentským organizacím. 

Důležitá je i propagace těchto programů, aby se o nich studenti dozvěděli a mohli je využít. Proto 

budu iniciovat předělání stránek SK AS a větší propagaci programů mezi studenty např. pomocí 

sociálních sítí či ISu. 

Svoboda jazyků, otevřenost zahraniční pobytů a předmětů 

Velkým tématem je naplněnost některých předmětů, na něž se kolikrát čeká několik semestrů. Na 

druhou stranu tu máme spoustu předmětů, které se z důvodů malé účasti na daných oborech vůbec 

neotevřou.    

Je proto potřeba zajistit větší flexibilitu. Málo otvírané předměty změnit na předměty volitelné a 

otevřít je tak lidem z jiných oborů a fakult. 

Snažit se navýšit kapacitu lektorů u předmětů, jež bývají často plné, například u jazyků.  

Lepší komunikace a flexibilní řešení při naplňování zahraničních pobytů. Možnost využít nabídky 

jiných pracovišť mají-li nevyužité smlouvy, o které by byl jinde zájem.  



 


