Zápis z porady studentských oborových rad a spolků s vedením fakulty
9. 12. 2015
Přítomné studentky a studenti: Dan a Tomáš (Drosophila), Petra (SOR KPs), Michal (SOR
IT+Pg), Katka (SOR chemie)
Zaměstnanci: Ivana Kočová (tajemnice), Jolana Svobodová (organizační oddělení), Veronika
Laufková
1. Fakultní bufet


Paní tajemnice promluvila o bufetu: zdůvodnila vysoké ceny, doplní se ceny do menu
ve vestibulu, na FB je již zveřejňována týdenní nabídka jídel – ta bude uveřejněna i na
webových stránkách fakulty.



Spolky opět vyzdvihly výbornou spolupráci s fakultním bufetem při konání různých
akcí.



Výzdoba prostoru bufetu obrazy (zlepšení akustiky) – s doc. Špirkem bude
komunikovat Tomáš K.



Na KBES je nově k dispozici mikrovlnná trouba, je také ve Spálené vedle místnosti
S104) i v Myslíkové (1. i 2. patro).

2. Poděkování organizačního oddělení


Jolana Svobodová poděkovala studentům za jejich aktivitu při přípravě adventu.



Peníze na adoptovanou holčičku již vybrány. Velké poděkování všem, kteří přispěli
a SOR a spolkům velké díky za uskutečnění aktivit, které umožnily finanční příspěvky
vybírat.

3. Studentské hodnocení výuky


8. 12. 2015 od 16. hod proběhla schůze týkající se systému hodnocení výuky na FF UK,
na který přešla také FSV UK: změnit SIS by trvalo příliš dlouho, systém FF je flexibilní
a mohl by fungovat dle požadavků v daleko kratší době; podepsané komentáře
v současnosti vidí i externí návštěvníci SISu; využití aplikace i na jiné typy hodnocení,
anket, průzkumů apod. Podrobnější informace viz zápis z komise pro hodnocení výuky
z 8. 12. 2015.



Ukázka prezentace dat z ankety na FF UK: http://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarskea-magisterske-studium/studentske-hodnoceni-vyuky/



Změna studentského hodnocení výuky nutná – sestaví se pracovní skupina (zaměstnanci
i studenti, metodolog), která vytvoří otázky za fakultu; studenti budou přizváni a
vyzváni k pilotáži. Katedry si budou moci vytvořit navíc vlastní otázky (část musí zůstat
povinná pro všechny). O využití aplikace FF UK bude ještě dále jednáno.



Prosba na SOR a spolky: Propagace hodnocení ve výuce (anketa bude spuštěna
v pondělí 14. 12.) + letáky na hodnocení výuky (ukázky v příloze):

o 1. vlna – motiv Star Wars – vytiskne se 10 ks A3 a 20ks A4 (finalizuje Tomáš K.,
Dan Pražák, Michal D.)
o 2. vlna – Matrix, 3 typy letáčků; 20 ks formátu A4 (finalizují Tomáš K., Dan P.);
o 3. vlna – kocour s velkýma očima (Agora) či něco podobného – Mimoni apod.
4. Různé
 Nový způsob ohlašování studentských akcí na fakultě. Akce se budou od 4. ledna
2016 ohlašovat přes nově vytvořený formulář
 (https://docs.google.com/forms/d/1TPMP7nAiXcCzamlvB8xyvbv18e1dA1VX9jYPIiIJxs/viewform) nejméně týden před konáním události.
 Vznikají nové webové stránky SOR, které o to požádaly, např.
http://pages.pedf.cuni.cz/psychorada/. Děkujeme všem, kteří na tom spolupracují.

Další schůze SOR, spolků a vedení se bude konat na konci února. Přesný termín
bude upřesněn.
Přejeme krásné prožití vánočních svátků a úspěšné zkouškové období!
Jana Kropáčková, Anna Kucharská a Veronika Laufková

