
10. schůzka studentské rady 26.4. 2017 

 

Přítomní: 

Domča M., Pája P. (1. ročník Bc.) 
Káťa R., Petra J.(1. ročník nMgr.) 
Petra T. (2. ročník nMgr.) 

 

1) Na webovkyprůběžně doplníme: 

 co se dá dělat po škole s kvalifikací psychologa – možnosti uplatnění,  

 co je potřeba na atestaci klinického psychologa - Katka + Petra J. dají dohromady 

požadavky na tuto profesní orientaci do prázdnin 

 co se nám povedlo, čeho jsme dosáhli – dá se začlenit do sekce O nás nebo Aktuality 

  

2) Přednášky 

 Katka napíše článek na web o přednáškách 

 další akce o závislosti proběhne 10. 5. Café Lajka 

 Katka napíše Marku Vrankovi a domluví termín jeho přednášky 

 Petra mluvila s EdelSanders, která ráda přijde v dalším semestru a přednese svoje téma 

 

3) Skupina Studenti psychologie na PedF UK 

 proběhla „čistka“ členů kvůli množícímu se spamu, vyloučeno bylo několik desítek cizích 

lidí 

 do skupiny se budou přidávat vždy jen prváci, kteří nastoupí do školy na začátku zimního 

semestru; během roku by se neměl přidávat nikdo další 

 Petra přidá Domču jako správce za prváky 

 

4) Uzavření roku – nápad: setkání zástupců SR, vedení katedry, otevřené pro studenty, 

nabídnout všem jako možnost vznést podněty a dát zpětnou vazbu; je otázka, zda by někdo 

měl zájem přijít z řad studentů 

  

5) Schůzka seznamovák 

 organizátorů bývá cca 10 

 zatím tým tvoří Anča, Katka R., Domča, váhají Pavlína a Eva z prváku 

 místo konání: Skryje u Rakovníka 

 termín: seznamovák bude poslední víkend v září, první víkend v říjnu 

 délka trvání: středa-neděle (pro organizátory), čtvrtek-neděle (pro účastníky) 

 úkolem organizátora je podílet se na organizaci, vymýšlet aktivity 

 první informace o seznamováku jdou studentům s dopisem o přijetí, takže je zatím čas na 

vytvoření týmu 

  

6) Petra předala informace ze schůzky s vedením fakulty, která byla také ve středu od 16:00, a 

ze schůzky s proděkanem pro rozvoj, který mluvit o psaní studentských grantů. 

  

7) Probrat s vedením odměňování účastníků SPD. Kromě 3 kreditů, knih a drobných dárků 

dostali účastníci také stipendium od katedry.  



 

8) Archiv a knihovna doktorandů 

 

 V archivu testů je velký nepořádek, chybějí manuály, testy jsou přeházené apod. Anička 

s Adélou, které archiv mají na starosti, plánují úklid a inventuru. Petra s nimi bude 

v kontaktu, aby věděla, jak to s archivem vypadá. 

 Petra se byla podívat do knihovny doktorandů, která by mohla být využívána také všemi 

studenty. Knihovna obsahuje spíše staré knihy, knihy v cizích jazycích, ale je tam např. 

Manuál DSM 5 a některé novější knihy užitečné ke studiu. Knihy by se daly půjčovat 

domů a zapisovat výpůjčky do sešitu. Knihovna by byla otevřená stejně jako archiv. Od 

Radky High máme seznam v papírové podobě (elektronickou se nepovedlo dohledat). 

Petra seznam oskenuje a vloží do skupiny studentské rady. Následně domluvíme další 

postup. 

 

9) Realizace konference naší katedry? Petra J. zjistí, jak je to se studentskými granty, zda budou 

pravidelně (od VeronikyLaufkové nebo proděkana pro rozvoj). 


