Barbora Šmídová
Kandidátka do SKAS

Volební program
Díky skvělé práci a neústupnosti současných i minulých senátorů z řad studentů se podařilo na naší
fakultě, speciálně na biologické sekci, ustanovit podmínky studia tak, aby nám naši svobodu volby
předmětů záviděl student kteréhokoliv jiného oboru. Nabídka předmětů je široká a jejich kvalita
vysoká, takže si vybere i ten nejzvídavější student. Přednášející jsou odborníci v dané oblasti a ještě
navíc ochotní se vším poradit, vše vysvětlit. Na udržování takové studijní svobody a kvality studia se
chci aktivně podílet.
Vyučující mají kromě ochoty poradit a pomoct ještě další vlastnost – přijmout konstruktivní kritiku a
poučit se z vlastních chyb. K tomu, aby se dozvěděli, co by šlo dělat ještě lépe, slouží studentské
ankety. Díky novele zákona o vysokých školách můžou být názory studentů na výuku a studijní
podmínky použity kromě zpětné vazby pro přednášející například i jako podklady pro akreditaci
studijních oborů. Mým cílem je proto zlepšit a zefektivnit studentské dotazníky a jejich vyplňování.
Jelikož nás, současné studenty, již případná změna studijních podmínek neovlivní, je potřeba se
aktivně podílet na kontaktu s budoucími studenty. Příležitostí k tomu je mnoho, mezi hlavní patří Den
otevřených dveří, Přijímačky nanečisto, a Úvodní soustředění pro ty, kteří zvládnou přijímací zkoušky.
Na takových akcích máme skvělou možnost odpovědět zájemcům o studium biologie na všechny
otázky. Neméně důležité jsou příležitosti poznat své spolužáky a stát se součástí fakultní komunity,
díky čemuž pak fakulta pro studenty znamená více než jen školu. K tomu prvákům slouží
Bioseznamovák, kde kromě jiného získají konkrétnější představu o tom, jak bude vypadat jejich
studium. Během studia se pak všichni studenti mohou stát součástí různých spolků při fakultě, o
kterých se obecně moc neví. Kladu si za cíl dodržet tradici Bioseznamováku a rozšířit povědomí o
možnostech navazování sociálních kontaktů na fakultě, aby bylo prostředí naší fakulty ještě
přátelštější.
Protože na fakultě trávíme často celé dny, je potřeba mít možnost zakoupit si kvalitní a výživné jídlo.
K tomu máme kromě dvou menz v blízkosti navíc i dvě bistra přímo v prostorách fakulty. To novější z
nich, Bistro A6, je pro studentský rozpočet příliš drahé a ačkoliv nabízená jídla jsou chutná, málokdy
splňují podmínky bezlepkové nebo bezlaktózové diety. Lidí s různými dietními omezeními stále
přibývá, sama jsem jedna z nich, a proto vidím důležitost v zajištění cenově přístupného jídla jak pro
lidi s takovými omezeními, tak i pro ostatní.

Shrnutí cílů:






Udržet současné podmínky studia
Zlepšit studentské ankety a jejich využití
Dodržet tradici Bioseznamováku
Rozšířit povědomí o možnostech podílet se na fakultním životě
Zajistit v Bistru A6 cenově přístupné jídlo a použití surovin vhodných pro bezlepkovou a
bezlaktózovou dietu

