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Dosavadní	  zkušenos9	   Dosavadní	  zkušenos9	  
•  1.	  místopředseda	  Akademického	  senátu	  PřF	  UK	  
•  Předseda	  legislaIvní	  komise	  AS	  	  PřF	  UK	  
•  Člen	  Akademického	  senátu	  Univerzity	  Karlovy	  	  
•  Předseda	  Studijní	  komise	  AS	  UK	  	  
•  Předseda	  Sociální	  komise	  AS	  UK	  (2014)	  
•  Externí	  člen	  SKRVŠ	  
	  

Senátor	  PřF	  UK,	  místopředseda	  SKAS	  
Delegát	  UK	  ve	  Studentské	  komoře	  Rady	  vysokých	  škol	  

Extrerní	  člen	  sociální	  a	  studijní	  komise	  AS	  UK	  
Prezident	  studentského	  spolku	  PříFUK,	  z.	  s.	  

Správce	  Studentského	  klubu	  A6	  
Studentský	  zástupce	  v	  Národním	  rámci	  kvalifikací	  

Organzátor	  fakultního	  seznamovacího	  kurzu	  “Bioseznamovák”	  

Dosavadní	  činnos9	  rámci	  AS	  UK	  a	  ASF	  
•  Zachování	  2+1	  studia	  zdarma	  pro	  NMgr	  	  
•  Zavedení	  možnosI	  finanční	  podpory	  fakultních	  spolků	  
•  Snížení	  poplatku	  za	  studium	  v	  cizím	  jazyce	  
•  Rozšíření	  a	  zkvalitnění	  nabídky	  v	  menzách	  
•  Zrušení	  2.	  kola	  přidělování	  kolejí	  
•  Poukázání	  na	  kauzu	  přihlašování	  na	  SZZk	  
•  Rozšíření	  výuky	  angličIny	  
•  Zvýšení	  reflexe	  	  v	  rámci	  Studentské	  ankety.	  	  
•  Organizace	  úvodního	  soustředění	  na	  Albeři,	  tvorba	  Příručky	  prváka.	  
•  Řešení	  problémů	  studentů	  a	  konzultace	  StudenI	  studentům.	  	  

      SPOLEČNÝ VOLEBNÍ PROGRAM 
Hájit zájmy PřF UK a jejích studentů.   

Větší váha na hodnocení pedagogické činnosti. 
 Zefektivnit komunikaci mezi rektorátem a fakultou. 
Otevřená diskuse o možnostech zlepšení jazykové 

přípravy (včetně mezifakultní spolupráce). 
 Integrování univerzitního zázemí pro možné využití při 

organizaci konferencí či festivalů.  
Modernizace Kolejí a Menz UK pro 21. toletí. 

Upozorňovat na nedostatky univerzitního aparátu. 
Optimalizovat SIS a prosazovat prostupnost studia. 

 
	  

Zajitit maximální výši prospěchových a doktorských 
stipendií. 

Vytvoření specialozované platformy informující všechny 
studenty UK o aktuálním dění v AS UK prostřednictvím 

newsletterů, anket či organizovaných setkání se 
studentskými senátory.	  


