zkušenosti – rozvaha – práce – naslouchání

Volební program
Společně s Tomášem Janíkem jsme s ideály před dvěma lety zvažovali naší kandidaturu do akademického senátu
Přírodovědecké fakulty (ASF). Díky vaším hlasům už dva roky můžeme dopomáhat k tomu, aby se naše fakulta
rozvíjela správným směrem. Během volebního období jsme byli zvoleni do nejvyšších funkcí v rámci studentské
komory (SKAS) (předseda SKAS – Tomáš; místopředseda ASF – František). Z vlastní zkušenosti víme, že osvojení
veškeré agendy trvá relativně dlouho, a proto chceme využít naší dvouleté zkušenosti v ještě obratnější působení na
půdě fakulty.
Rád bych pokračoval v programových prioritách z minulého volebního období:
●

●

●

●

Podpora spolků – aplikované nástroje:
o Finanční podpora ze SKAS
o Pobídky spolků (návody „jak a kde žádat“ na studentském webu)
o Komunikace se spolky na sekci
Organizace přednášek s pedagogy nad rámec výuky
o Např. společně s EGEA iniciovat další přednášky, navázat na proběhnuvší povídání o plánování Prahy
s doktorem Perlínem a stavu NP Šumava s doktorem Romportlem
Efektivní hodnocení výuky studenty
o Pokračovat v aktivitě započaté v pracovní skupině studijní komise, která má za cíl zjednodušit anketu,
přidat kvalitativní informace důležité jako zpětná vazba pro pedagoga (v plánu je externí webový
modul s více „rozepisovacími“ otázkami a nižším celkovým počtem otázek, vše bude sloužit pro lepší
zpětnou vazbu pedagogům). Budu se zasazovat o dokončení a prosazení tohoto modelu
o Zasazení se o širší reflexi výsledků hodnocení výuky na katedrách; budu řešit časté stížnosti na
vyučující, neposkytování materiálů a další problémy
Diskuze o studijních oborech na sekci
o Společně se studenty upozorňovat vedoucí kateder na neefektivní a nehodné aspekty
jednotlivých předmětů, výuky, studijních plánů
o Upozorňovali jsme např. na duplicity obsahu předmětů Dějiny myšlení SG a RG a Teorie SG, od
tohoto roku již Dějiny myšlení SG a RG nejsou pro studenty SGRR povinné. Pro lepší informovanost
studentů se do Karolinky dostala přesnější informace o organizaci geografické exkurze. Vyjednávali
jsme také nápravu nesmyslného snížení kreditového ohodnocení předmětů na NMgr. stupni
demografie
o Nadále se chceme bavit s vedoucími kateder a přijímat podněty od studentů
o Kontrolovat rozhodování na sekci - docházet na sekční vědecké rady
(https://www.natur.cuni.cz/geografie/geograficka-sekce/vedecka-rada-sekce) a vystupovat v zájmu
studentů

Další cíle a nástroje pro volební období 2017 – 2019:
●

●

Intenzivní spolupráce s Tomášem
o Oba máme zkušenosti se senátem, jako studenti s mnoha obory na sekci (BDG+SG; BGEKA; NSGRR;
NRPG; NFGG; DFGG; DRPG).
o Známe si i z mimofakultního prostředí a tvoříme velmi dobrý tým
Práce v komisích ASF
o Pro efektivnější působení senátu se budu zapojovat do práce komisí, kde se předjednávají materiály
na ASF a často se právě tam odehraje nejvíce práce

zkušenosti – rozvaha – práce – naslouchání
Chceme zajistit kontinuitu SKAS
o Umíme se v prostředí orientovat
o Umíme vyjednávat s ostatními členy ASF a nebojíme se konfrontovat vedení fakulty
o Víme co a jak, chceme předat know-how novým senátorům.
▪ Aby bylo slovo SKASu - studentů pořádné, musí být zastoupeni i zkušenější senátoři.
o Při svém případném zvolení budu kandidovat na předsedu SKAS.
● Fakulta příjemná pro studenty
o Chceme dále prosazovat kroky, aby se nám na fakultě dobře žilo a studovalo
▪ Např. soupis vhodných studoven, možnost si půjčovat učebny atd.
● Spolupráce na sekci – podporujeme kandidaturu Jakuba Petříčka do SKAS
● Spolupráce napříč sekcemi – společné programové prohlášení
Rádi bychom se zasadili o lepší fakultu, lepší pro studenty, proto chceme:
1. Zpětná vazba od studentů na jednotlivých sekcích
● Na studijní programy/obory/plány
o Předáme podněty garantům, šéfům kateder
● Na literaturu v knihovnách a dostupnost odborných článků
o Podněty předáme knihovnám a garantům daných předmětů
2. Setkávání se studenty
● Jednou za půl roku uspořádáme setkání se studenty, kdy budeme studenty informovat o agendě
senátu a dále bude snahou poskytnout prostor pro vytvoření vztahů napříč sekcemi
● Budeme od vás zjišťovat další podněty pro zlepšení týkající se studia a rádi s vámi budeme
konzultovat i další věci
● V koordinaci s vedením školy se pokusíme zasadit o vznik aplikace, kam by bylo možné vkládat
inzeráty na BP, DP, doktoráty a i na práce - zkrátka to, co visí na nástěnkách na jednom místě a přehledně
3. Za senát efektivní - abychom mohli řešit palčivá témata a vystupovat v zájmu studentů. Budeme:
● se aktivně podílet na vedení senátu (aby byla zachována transparentnost a demokratické procesy)
● obsazovat posty v komisích (např. se vyjadřovat ke studijní problematice)
● se snažit najít vhodné využití pro rozpočet senátu (např. rozdělovat peníze spolkům, na vzdělávání
senátorů...)
● Spolupráce napříč sekcemi – společné programové prohlášení
● Otevřenost. Rádi se dozvíme vaše názory, rádi vám pomůžeme:
o Facebook SKAS, Facebook Tomáš Janík - senátor SKAS PřF UK
o Studentský web
o Podněty ke studiu geografie
o Pomoc v září při akci Studenti studentům
o Jsme kdykoliv k dispozici na emailu janikt@natur.cuni.cz, ficekf@natur.cuni.cz
●

Tomáš Janík a František Ficek 15. 11. 2016

