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Akademický senát 
 samosprávný zastupitelský orgán akademické obce 
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Akademický senát 
 samosprávný zastupitelský orgán akademické obce 

 hlavní garant dodržování zákonů, vnitřních předpisů, 
akademických práv a svobod 

  
◦ studentská komora (2letý mandát) 

◦ zaměstnanecká komora (2letý mandát) 

◦ komise (legislativní, ekonomická, studijní, pro rozvoj) 
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Složení senátu 
 celkem 28 senátorů, paritní zastoupení obou komor 

 za biologii 6 studentů + 5 zaměstnanců (11/28) 
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Senátní stránky 
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Fungování senátu 
 pravidelná zasedání – veřejná, zápisy na webu 

 setkávání s vedením fakulty (KD, SVR), jednání SKAS, 
pracovní schůzky komisí 

 

◦ rozhodovací pravomoc: volba/odvolání děkana, vnitřní 
předpisy, rozpočet, podmínky přijímacího řízení, výklad 
studijních předpisů 

◦ vyjadřovací pravomoc: jmenování vedoucích pracovišť, 
návrhy studijních programů, výše poplatků a stipendií 
(prospěchová, doktorandská) 
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https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/zasedani/zapisy


Studentská 
komora ASF 
 

SKAS | SKAS@NATUR.CUNI.CZ 
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Studentský 
web 
studentské fórum – 
obří databáze otázek 
a odpovědí 

burza skript a 
učebnic – nabídka i 
poptávka 

přehled studentských 
spolků + kontakty 
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Studentský 
web 
studentské fórum – 
obří databáze otázek 
a odpovědí 

burza skript a 
učebnic – nabídka i 
poptávka 

přehled studentských 
spolků + kontakty 

zápisy z jednání SKAS 
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Příručka 
prváka 
základní informace o 
fungování fakulty, 
systému studia a 
životě v Praze 

seznam učeben a 
plánky budov 

odkazy na další 
relevantní zdroje 

30.08.2017 



On-line 
verze PP 

  

informace o studiu na 
biologické sekci 

 

 

 

 

www.natur.cuni.cz/ 
prirucka-prvaka 

30.08.2017 AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY PRAHA 2017 



Studentské 
hodnocení 
výuky 

Hodnoceni.natur.cuni.cz 

Nová samostatná 
aplikace 

na základě výsledků 
studentské ankety výběr 
laureátů velemloka 

zpětná vazba pro 
vedoucí kateder 
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Studentské 
hodnocení 
výuky 
na základě výsledků 
studentské ankety 
výběr laureátů 
velemloka 

portál s výsledky 
ankety z minulých let 

anketa.natur.cuni.cz 
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Studentské 
hodnocení 
výuky 
na základě výsledků 
studentské ankety 
výběr laureátů 
velemloka 
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Studentské 
aktivity 
finanční podpora 
(příspěvky spolkům) 

organizační podpora 
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Informační 
servis 
osobní konzultace 

Studenti studentům – 
v září na studijním 
oddělení 

úvodní soustředění a 
kurzy, Bioseznamovák 

studentská fóra a 
facebookové skupiny 
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Informační 
servis 
osobní konzultace 

Studenti studentům – 
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Děkuji za 
pozornost. 

  

  

  

  

  

  

  

 KONTAKTY 

 Osobně:  přednášky, laboratoře, zasedání… 
 

 Předseda senátu: senat@natur.cuni.cz  

 Všichni senátoři: akadsen@natur.cuni.cz  

 Studentská komora: skas@natur.cuni.cz  
 

 Akademický senát: www.natur.cuni.cz/fakulta/senat  

 Studentský web: web.natur.cuni.cz/student 

 SKAS na Facebooku: www.facebook.com/skas.prf.uk 
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