
Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy 

 

Představení 

Eliška Černovská působí na Katedře evropských studií IMS FSV UK, 

kde studuje doktorský obor Mezinárodní teritoriální studia. Na 

Fakultě sociálních věd UK absolvovala jak bakalářské, tak 

magisterské studium a dva roky působila v SIMS – Studentské 

samosprávě IMS, kde organizovala přednášky a jiné vzdělávací akce 

nad rámec výuky pro studenty FSV UK. Po dobu jedno funkční 

období také zastávala funkci místopředsedkyně SIMSu. V rámci této 

funkce měla na starosti komunikaci s vedením IMS FSV UK a také 

měla možnost spolupracovat s dalšími studentskými spolky 

z institutů Fakulty sociálních věd. V průběhu doktorského studia by měla ráda možnost přispět ke 

zlepšení studentského života nejen na půdě IMS, ale i v rámci Fakulty sociálních věd, potažmo 

Univerzity Karlovy. Z tohoto důvodu se rozhodla kandidovat do Akademického senátu Univerzity 

Karlovy, kde by ráda působila ve studentské komisi s cílem prosazovat zájmy studentů sociálních věd 

a zúročila by tak zde své zkušenosti a kontakty z působení v SIMSu.  

Program 

O co se budu jako senátorka za FSV v AS UK snažit? 

 Ráda bych prosazovala propojování studentských aktivit napříč fakultami Univerzity Karlovy. 

Již v minulosti se nám například podařilo v rámci delegace Univerzity Karlovy SPECQUE 

(Frankofonní simulace Evropského parlamentu) navázat spolupráci s Filosofickou a 

Právnickou fakultou UK a došlo tak k prohloubení studentských aktivit mezi těmi fakultami a 

FSV UK. 

 Zaměřila bych se také na podporu mezifakultní výuky, která může být pro studenty FSV UK 

velmi přínosná, například při studování evropského práva, kde se nabízí spolupráce FSV a PF 

UK. Velmi palčivé téma na FSV UK představuje také výuka cizích jazyků, kde bych taktéž 

viděla prostor pro zlepšení mezifakultní spolupráce a usnadnění absolvování jazykových 

kurzů pro studenty FSV UK. 

 V neposlední řadě bych se v rámci svého mandátu v AS UK soustředila na téma doktorského 

studia a na hájení zájmů doktorandů. Doktorandi mají různé podmínky na jednotlivých 

fakultách, což by bylo záhodno sjednotit a tím posílit jejich vyjednávací pozici na Univerzitě.  


