Zápis ze zasedání komise pro rozvoj, 16. 3. 2016
Přítomni: Jaroslav Ježek, Karolína Musilová, Miroslav Čermák, Markéta Havelková, Karel
Höfer, Petr Havlíček
Nepřítomni:
Omluveni: Tereza Svobodová, Kamil Švec, Ema Fischerová, Ondřej Doskočil, Kateřina
Písačková
Program schůze:
1) Naplánování pravidelných setkání
2) Působnost komise v senátu
3) Hlavní priority komise
4) Projednání materiálů od proděkana Karáska
5) Jiné
Bod č. 1  Naplánování pravidelných setkání komise
Komise rozhodla, že se bude setkávat v nepravidelných, předem naplánovaných, termínech.
Vždy alespoň 1x za měsíc.
Termíny příštích schůzek: 21. 4., 19. 5., 9. 6. vždy od 14:00 (místo bude upřesněno)
Bod č. 2  Působnost komise v senátu
Komise si určila cíle, které chce prosazovat a výrazně dopomoci k jejich realizaci. Těmito cíli
jsou:
1) Zvýhodnit studenty UK při nakupování knih od Karolina v Celetné
2) Zajistit studentům zdarma software, který využijí při studiu (zejména MS Office)
3) Iniciovat rozšíření studentské místnosti v Jinonicích (ve spolupráci s Jinospolkem)
4) Prosadit kultivaci jinonického areálu, zejména vytvoření odpočinkové zóny za budovou
5) Stále tlačit na vylepšení menzy (bufetu), chtěli bychom prosadit i celkovou změnu
vzhledu a rozložení míst na sezení
6) Vypracovat analýzu ohledně číselných mailů (v Česku i v zahraničí), která bude
následně prezentována na zasedání AS
7) Navrhnout urychlený přechod na nový design fakultního webu podle univerzitního
formátu
8) Prosadit větší elektronizaci přihlášek na Erasmus + přístup koordinátorů do aplikace
9) Popřemýšlet nad změnou tiskového procesu (podle nás je komplikované)
10) Popřemýšlet nad přístupem k zadnímu vchodu u budovy v Jinonicích
11) Zavést novou položku u předmětů v SIS, která by oznamovala, jaký systém (Moodle,
GDisk, Samba) je využíván pro uložení dokumentů k předmětu.
Bod č. 3  Hlavní priority komise
Jako své hlavní priority si komise vytyčila cíle 2), 4) a 6).

Bod č. 4  Projednání materiálů od proděkana Karáska
Komise se rozhodla vznést dotaz na proděkana Karáska ohledně projektu “FSV 
Modernizace a zkvalitnění prostorového, technologického a softwarového zázemí pro
výzkumně vzdělávací účely na FSV UK”, ve kterém se počítá s rekonstrukcí jinonického areálu
(v období 2017  2022) ovšem až po odchodu Fakulty humanitních studií (FHS) z jinonického
areálu. Znamená to tedy, že zmíněná rekonstrukce neproběhne, pokud v FHS v tomto
časovém horizontu neodejde?
Bod č. 5  Jiné
Komise by uvítala malé občerstvení na zasedání AS FSV UK
Komise by uvítala reprezentační předměty pro členy AS FSV UK
Komise by uvítala tlak na děkanku FHS (případně zrušení FHS) v rámci plnění cílů 3) a 4)

