ZÁPIS
z 6. zasedání Studentské rady Univerzity Pardubice
konaného dne 7. 1. 2015
Přítomní členové SRUPa: Jakub Zajíc, Bronislav Gabryš, Jan Voráček, Helena Rajtrová,
Martin Šanda, Michael Vávra, Jan Kroupa, Klára Jeništová, Rudolf Kupčík, Martina
Líbalová, Vojtěch Janů
Omluveni: Vít Blanař, Martin Kubeček, Michaela Hýsková, Petra Pavlová
Program zasedání:
1. Zahájení.
2. Schválení programu zasedání.
3. Ustanovení komise SRUPa - komise pro hodnocení výuky.
4. Ustanovení komise SRUPa – komise pro doktorské studium.
5. Program zasedání AS UPa – žádost o přezkoumání směrnice DFJP.
6. Různé.
7. Závěr.
Na začátku zasedání bylo přítomno devět členů SRUPa s volebním hlasem, jeden člen SRUPa
s poradním hlasem a jeden host.
1.

Zahájení.

Předseda SRUPa Martin Šanda přivítal přítomné členy, přivítal nové členy SRUPa – Kláru
Jenišťovou, senátorku AS FCHT a Jakuba Zajíce, senátora AS DFJP, a představil program
zasedání.
2.

Schválení programu zasedání.

Členové SRUPa hlasovali o programu schůze. Program byl přijat následujícím počtem hlasů:
9 – 0 – 0. (PRO – PROTI – ZDRŽELI SE).
3.

Ustanovení komise SRUPa – komise pro hodnocení výuky.

Předseda SRUPa připomněl akci „Hodnocení bez obav“, na kterou byli zváni jak studenti,
akademičtí pracovníci i vedení univerzity a na které se téma hodnocení výuky diskutovalo.
Akce se uskutečnila v listopadu 2014.
Cílem této komise je diskuze aktuálního problematického tématu – hodnocení výuky, který se
řeší na akademické půdě univerzity. Tato diskuze na úrovni univerzity vznikla z inciativy
SRUPa a akademického senátu univerzity. Vedením komise byl pověřen J. Kroupa.
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Členové SRUPa ustanovili komisi pro hodnocení výuky v následujícím složení:
-

Jan Kroupa

-

Martin Šanda

-

Rudolf Kupčík

-

Jan Voráček

-

Helena Rajtrová

Členem komise se může stát jakýkoliv student UPa.
17:07 Přišla Martina Líbalová.
4.

Ustanovaní komise SRUPa – komise pro doktorské studium.

Cílem této komise je koordinace řešení záležitostí a problémů doktorského studia na
univerzitní úrovni. Členy komise jsou studenti doktorského studia napříč všemi fakultami.
Předseda SRUPa ještě uvedl příklad z minulých let, jak může být takováto spolupráce
užitečná, kdy na základě této spolupráce byla navýšena kapacita počtu vypůjčených publikací
v knihovně a také lhůta vypůjčení publikací pro studenty doktorského studia.
Vedením komise byla pověřena M. Líbalová.
Členové SRUPa ustanovili komisi pro doktorské studium v následujícím složení:
-

Martina Líbalová

-

Martin Šanda

-

Jan Voráček

-

Bronislav Gabryš

-

Jan Kroupa

-

Vojtěch Janů

Členem komise se může stát jakýkoliv student doktorského studia.
5.

Program zasedání AS UPa – žádost o přezkoumání směrnice DFJP.

Členové SRUPa byli seznámeni s programem zasedání AS UPa, které proběhne 13. 1. 2015, a
byli seznámeni s jedním z bodů jednání - Žádost o přezkoumání směrnice č. 1/2013
„Koordinace a administrace projektů na Univerzitě Pardubice“.
6.

Různé.

a)

Místopředsedkyně Helena Rajtrová informovala členy SRUPa o probíhajícím
jednání o kontaktním bodu na UPa pro výjezdní stáže SK RVŠ. Členové SRUPa tuto
iniciativu podporují a žádají o další informování o průběhu probíhajícího jednání.

b)

Předseda SRUPa Martin Šanda byl dotázán na průběh akce Maraton psaní dopisů,
kterou SRUPa podporovala.

c)

Byla představena připravovaná online soutěž SRUPa o vtipný, zajímavý nebo
originální zážitek z akademického prostředí, zkouškového období a to formou:
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-

fotografie či fotomontáže,

-

eseje, článkem, příběh apod. – textová forma.

Byla složena komise pro hodnocení přihlášených příspěvků v následujícím složení:
Martin Šanda, Rudolf Kupčík, Helena Rajtrová, Jan Voráček. Tato komise
předvybere nejlepší příspěvky, vítězné pořadí určí členové SRUPa na zasedání
následujícím po soutěži.
d)

Předseda informoval členy SRUPa o volbě předsedy SK RVŠ na období 2015-17.

7.

Závěr.

Předseda se rozloučil a pozval všechny členy SRUPa na neformální posezení v studentském
klubu Áčko.

Vojtěch Janů
t.č. tajemník SRUPa
Martin Šanda
t.č. předseda SRUPa
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