
6. schůzka studentské rady - 9. 2. 2017 

 

Přítomní:  

Káťa D. (1. ročník Bc.), Pája (1. ročník Bc.), Domča (1. ročník Bc.) 

Barča (2. ročník Bc.) 

Káťa R. (1. ročník nMgr.) 

 

Z minula:  

 WEB: nádherný design – pochvala pro holky, hotovo DOD, Vánoční večírek, Ukradené 

Vánoce; rubriky dát do kupy, nepřehledné informace - Pája 

 Dotazník o praxi na bakalářích – Barča to sepisuje a předá holkám 

 Co chceme od doktorandů vědět ohledně výcviků? Do příště 

 FB – uchazeči – zprovozněno – Pája + Domča správci 

 

1) SPD  

 Školní kolo: čtvrtek 23. 3. v 17:30 v M006, garant Radka High – zeptat se na termín odevzdání 

práce (Káťa posílá email) 

 Celorepublikové kolo Ostrava: 26. – 27. 4. 

 Dát to na ročníkové stránky – volitelný předmět stáž konferenční (3 kredity) – dát na studenty 

psychologie 

 Organizátoři: Ruby, Anička, Pája, Domča 

2)  Přednášky (Ruby se sešla s Veronikou z Agory, která předala cenné informace) 

 1. přednáška: 8. 3. 2017 od 19:00 Cafe Lajka (Letná) – 30 lidí – Vašek Škvařil, lucidní snění 

 Plakát  

 Událost na FB 

3) Seznamovák 

 Zeptat se v rámci ročníků (hlavně prváci, popř. druháci), jestli by měli zájem o organizaci (bude 

se plánovat 1. schůzka) 

4) Sraz v vedením 

 Předmět Kulturní antropologie II. – 2 kredity, navíc je k tomu zkouška – musí si vzít 6 předmětů; 

proč to takhle vůbec vzniklo?  

 Povinně volitelné – prváci si nezapsali, pouze 2 PV – zvýšení kapacity  

 Nefunguje toaleta dole v suterénu a jedna v prvním patře, 1 zrcadlo chybí 

 Čtení anglické literatury – nerovné úrovně magistři a bakaláři;  

 Volitelný předměty 

 Napsat ohledně schůzky  

 Aktualizovat na stránkách pokyny k bakalářce, nějaký sraz ohledně výběru bc prací 

5) Naplánování pravidelných schůzek SR za další semestr 

 Ruby vytvoří Doodle dokument a všichni vyplní  

 



NÁVRHY: 

1. Napsat manuál „Jak si vybrat bakalářku“  

ÚKOLY DO PŘÍŠTĚ 

 


