4. schůzka studentské rady - 23.11. 2016
Přítomní:
Káťa D. (1. ročník Bc)
Honza (2. ročník Bc),Barča (2. ročník Bc.)
Terka (3. ročník Bc)
Anča (1. ročník Nmgr)
Petra (2. ročník Nmgr)
1) Tipy na přednášky a workshopy v letním semestru.
 Místo konání: kafé Kampus, Dejvická klubovna.
 Psychoterapeutka zaměřená na psychosomatiku s onkologickými pacienty.
2) Rada pozvána na besedu o psychoterapeutických výcvicích, kterou pořádá Česká asociace
studentů adiktologie 28. 11. 2016 ve Faustově domě. Možnost seznámit se s lidmi
z předsednictva.
3) Schůzka vpátek vzájemné seznámení s ČASou, představení projektu přednášek, 10:00
Kavárna Pražírna. Zúčastní se Anča a Petra.
4) Akce pro Erasmáky:Petra byla na krátké schůzce se Zuzkou Marešovou (International
Club) a bavily se spolu o akci pro Erasmáky.
 Tento semestr se akce dělat nebude, začneme v letním semestru pro novou várku
Erasmáků.
 Prostory na akci: Klub v Celetné.
 Barča má na starosti pozvat nynější Erasmáky na katedrový večírek a Ukradené
Vánoce.
 Pokud bude zájem od Erasmáků na další setkání, můžeme ještě něco uspořádat.
5) Advent a jeho oslava na fakultě. Káťa D. zjistí:
a. chtěli bychom stromeček, dostaneme finance od fakulty na jeho koupi?
b. bude vánoční večírek katedry – 8. 12. 2016 od 18:00
c. adventních trhů se účastnit nebudeme, zapojíme se do Ukradených Vánoc
6) Ukradené Vánoce:
 Volně laděná besídka. Jde o to, abychom se dobře bavili my studenti i vyučující.
Budou perníčky, svařák a čaj. Každý obor, oborovka či spolek má deset minut na
svou vložku.
 Celý program laděný, tak aby napomohl zapomenout na zbytečné vánoční stresy.
Prezentovat se na něm budou studenti za jednotlivé obory, oborové rady a spolky, v
druhé části následně vystoupí zástupci z řad akademických pracovníků, kteří se
podělí o své vánoční historky, či vlastní zábavnou vložku na základě jejich uvážení.
Z velké části je večer založený na recesi a nadsázce, jeho hlavním cílem je potěšit a







pobavit. Více o události a o tom, kdo se jí minulý rok zúčastnil, naleznete na tomto
odkazu: www.pedak.cz/ukradene-vanoce/.
Za učitele byli přizváni: Nedělka, Jančařík, Doubek, Vasilis Teodoridis, Hanušová,
Kučírek a Linková. S tím že ti by měli oficiálně vystoupit.
Akce proběhne od 18:00 12.12. 2016 v učebně R112a.
Nápady na náš program (Káťa D.) + někdo další.
Pozvat všechny studenty všech ročníků (Petra, Anča, Terka, Barča, Káťa), přijít a
bavit se - FB událost.
PozvatErasmáky(Barča).

7) Petra byla na schůzce s doktorem Doubkem– následně poslán seznam psychologických
předmětů na skotské univerzitě.
8) Je potřeba shromažďovat návrhy témat akcí– přednášek/workshopů na LS (návrhy všichni,
organizace Katka R. a Anča) – nejspíš dostaneme grant, na který jsme psali žádost, který nám
pomůže akce udělat ještě lepší a příjemnější.
9) Dny otevřených dveřína naší katedře – 7. 12. 2016. Rozpis kdo kdy dorazí:
 9:30 - Katka R.
 11:00 - Terka, Domča
 14:00 - Anča, Pája
10)Petra udělá šablonu na zápisy na web – kolonky: zhodnocení úkolů z minula, témata, co se
řešila, akce, komunikace s vedením.
11)Předmět Stáž konferenční– účast na SPD, hlavně pro 3. ročník bakaláře a 1. ročník nMgr.
Předmět je vypsán v SISu, během zkouškového ověříme u vedení, že se opravdu otevře a pak ho
budeme propagovat.
12) Tvorba inspirativní databáze organizací. Tzn., kde jde během bakaláře dobrovolničit a
míst, kam jde na magistru jít na klinickou stáž. Za tímto účelem potřebujeme shromáždit
informace od spolužáků, tj. vytvoříme online dotazník přes Google dokumenty.

Nápady








Galerie fotek na webu.
Fórum pro uchazeče.
Na webu katedry vyčlenit sekci pro uchazeče.
Akce s Erasmáky – návrhy kde, kdy, co,..
Akce pro prváky - hned po zápisu (do dopisu o přijetí odkaz na informace o akci)
Pravidelné akce cca 1,5 – 2 hodiny dlouhé: přednášky na zajímavá témata (stáže, praxe,
dobrovolnictví, oblasti v psychologii, zážitky z Erasmu), workshopy (vyhledávání článků,
práce s Google dokumenty, podpora při psaní BP/DP, jak na citace, konverzace v AJ
apod.) Potřeba vytvořit databázi témat, která můžeme nabídnout ze začátku, než bude




větší zájem (tzn. oslovit známé, spolužáky, doktorandy), promyslet odměny
přednášejícím, možnost vznášet požadavky.
Portfolio předmětů.
Dlouhodobý cíl/úkol – zpracovat informace o hlavních dostupných psychoterapeutických
výcvikách (teorie i zkušenosti frekventantů/absolventů).

