Zápis ze zasedání komise pro rozvoj, 5. 4. 2017
Přítomni: Jaroslav Ježek, Tereza Svobodová, Karel Höfer, Ema Fischerová, Mirek Čermák
Omluveni: Petr Havlíček
Hosté: Filip Láb, Sylvie Fišerová, Barbora Buřičová, Jana Holková, Richard Karolík,
Vladimír Hurych, Marek Cieslar

Komise pro rozvoj převzala část agendy po zrušené PR komisi a zorganizovala setkání
představitelů hlavních fakultních studentských spolků, proděkana pro PR (Láb) a vedoucí
oddělení vnějších vztahů (Fišerová).
1) Brožura pro studenty prvních ročníků 2017/2018
V nové brožuře budou aktualizovány texty, které v předchozím vydání neodpovídaly
realitě, zároveň si bude moci každý spolek napsat svou prezentační stať ve stejném rozsahu.
Bude vybrán člověk, který všechen text ucelí do stejné formy psaného jazyka. V nejbližších
dnech se také rozhodne, zda se vyrobí také diáře inspirované Právnickou fakultou UK.
2) Pravidla pro sdílení akcí studentských spolků na různých fakultních platformách
Na fakultní web, sociální sítě a do newsletteru se dostanou všechny akce, které jsou
organizovány (nejen) studenty pro členy fakulty a veřejnost. Na fakultním Instagramu by se
nově měly objevit také repostované příspěvky studentů.
3)

Změny ve fakultním newsletteru

Do fakultního newsletteru se nyní nově zakomponují také „Zprávy z fakulty“. Tato
rubrika bude vycházet jedenkrát za měsíc a budou v ní popsány hlavní informace z vedení
fakulty. Doufáme, že tímto krokem podpoříme studentskou informovanost o chodu fakulty.
4) Propagační oblečení fakulty a skútry
Vedení oddělení vnějších vztahů se pokusí umožnit prodej fakultního oblečení na
studentských akcích, chceme ho tak více přiblížit studentům. Pilotním projektem takového
prodeje by se mohl uskutečnit již na závěrečném souboji Pětiboje FSV (květen 2017). Chystá
se také nová kolekce propagačního oblečení zaměřená na sportovní aktivity studentů.
Systém pro rezervaci fakultních skútrů nefunguje a bude nahrazen jiným řešením,
zároveň by mělo dojít k úpravě pravidel pro rezervace (například zavedení rezervace na více
dní).
5) Sbírka na fakultní insignie (žezlo)
Komise byla informována o propagačním plánu sbírky, který má za cíl udržet ji
v povědomí až do jejího samotného konce. Zároveň dojde k upravení chybného názvu
univerzity. Pokud sbírka vyjde, mělo by být žezlo připraveno na podzimní promoce a
imatrikulace. Při neúspěchu sbírky bude boj za fakultní žezlo ponechán na budoucího děkana.

