Zápis z porady studentských oborových rad a spolků s vedením fakulty
15. 10. 2015
Přítomni za vedení fakulty: Jana Kropáčková, Anna Kucharská, Veronika Laufková, Miroslava
Černochová
Program:
1. Koordinátorka pro studijní záležitosti


Představení nové koordinátorky pro studentské záležitosti PhDr. Veroniky Laufkové



Kontakt: veronika.laufkova@pedf.cuni.cz

2. Poděkování vedení fakulty


Poděkování vedení fakulty za akce Dvorky, předstudijní soustředění, seznamovací kurzy,
přípravu brožurky PedInfo a zapojení do dalších akcí.

3. Den Otevřených dveří PedF 2. 12. a Infoden UK 21. 11. 2015


Prosba o zapojení studentů do vytvoření prezentace či videa na tyto akce (téma – ze života
studentů na fakultě či na akcích fakulty).



Náměty, fotky atd. zasílat do konce října Danielovi Pražákovi (foramen.cranialis@gmail.com),
použít
sdílený
prostor:
https://docs.google.com/document/d/17woztAAS3uJCnx5HNqOddXig5OLAJDvUMlcOrcVHSo/edit?pli=1

4. Místnost 436


Žádost o vyklizení místnosti, na vrátnici bude k dispozici seznam studentů, kteří jsou oprávněni
ke vstupu do místnosti (Veronika Matějová, Michal Dudek)

5. Adopce na dálku


V rámci fakulty zbývá vybrat ještě zhruba 2000 Kč na projekt „Adopce na dálku“.



Dle právních norem je možné vybírat peníze formou „dobrovolného vstupného“ na akcích
pořádaných fakultou / studenty / spolky.

6. Advent na PedF UK


Výzva Jolany Svobodové, aby se studenti zapojili do adventu na fakultě (minimálně tři
dobrovolníci z řad student)ů, ostatní vítáni.



Dobrovolníci nechť se hlásí u Jolany Svobodové (jolana.svobodova@pedf.cuni.cz)

6. Fakultní ples 24. 2. 2016


Téma letošního plesu bude „Cesta kolem světa“ (opět ve spolupráci s FF UK, Kulturní centrum
Praha).



Dobrovolníci pro organizaci plesu či s nabídkou programu se mohou hlásit u Veroniky
Laufkové (veronika.laufkova@pedf.cuni.cz)

6. Studenti z Detroitu 21. 10. 2015


Prosba doc. Černochové o účast studentů – je třeba fotograf k nafocení celé události (zajistí
Dan Pražák).

7. Setkání s účastníky Erasmus a jiných mobilit 4. 11. 2015


Pro zájemce se bude konat setkání studentů absolvujících různé programy v cizině.



Doc. Černochová zároveň poděkovala studentům, kteří pomáhají na PedF studentům v rámci
Erasmu (zejména International Club).

8. Praxe na SŠ pro studenty v KS – dotaz studentů


V případě kombinovaného studia a realizace praxí ve školách, kde je student zaměstnán jako
učitel, je třeba řešit s vyučujícím či garantem daného předmětu.

9. Nové webové stránky fakulty


Se zprovozněním nových fakultních stránek bude možné propojit studentské oborové rady
s hlavní webovou stranou PedF. Na příští zasedání bude v této věci přizvána vedoucí studijního
oddělení, dr. Vachudová.

10. Problémy s toaletami


Nahlášení nefunkčních toalet na dámských záchodech – bude projednáno s novou tajemnicí
fakulty.

11. Studentské hodnocení výuky


V gesci komise pro hodnocení výuky studenty + Veroniky Laufkové



Návrh Tomáše Keberta: Bylo by možné zařídit, aby s ukončením předmětu (zápis známky do

SIS) byl připojen odkaz na hodnocení předmětu (Anketa) skrze SIS?
12. Prezentace studentských projektů – Michal Dudek (SOR IT a Pg)


1. projekt (WikiPedFie, http://it.wikipedfie.cz/doku.php) se týká sdílení informací
o předmětech pro každý obor na fakultě. Informace o předmětech mají pouze informativní
charakter a slouží spíše k demonstraci probraného učiva s vysvětlením, které se studentovi na
hodině nedostalo nebo jej během přednášky / cvičení nepochopil. Portál neslouží ke sdílení
hodnocení předmětu nebo učitelů ani ke sdílení zákulisních informací. Tento portál spravují
sami studenti a zatím není propojen oficiální cestou s fakultou. Nabídka ostatním SOR, zda
by měly zájem se zapojit.



2. projekt (Sovinec) by byl informativní portál o připravovaných akcích / projektech na fakultě
a sloužil jako rozcestník pro již existující a probíhající akce / projekty. Cílem je získat základnu
studentů, kteří mohou vzájemně hodnotit své myšlenky a tím vybudovat zajímavý projekt/y,
na který lze získat mentální nebo finanční podporu pro realizaci. Tento portál spravují sami
studenti a zatím není propojen oficiální cestou s fakultou.

13. Další setkání
 Setkání se budou konat v častějších intervalech, zhruba jednou měsíčně.
 Prosba studentek KAJL, aby se konaly v různých dnech, nejen ve čtvrtky.
 Příště bude pozvána dr. Vachudová (web a jeho možnosti pro SOR a spolky).

Zpracovali: Monika Boušková, Daniel Pražák

