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•  prospěchová stipendia  •  on-line obory pro cizince  •  přístup k zahraničním zdrojům  •

volte 24. – 25. 11. 2020volte 24. – 25. 11. 2020



Vážení kolegové, 

uvědomujeme si, že konkurence kandidátů je kvalitní a volební období krátké. Bereme tyto volby jako příležitost zvednout témata, na kterých nám 
záleží – pro případ, že by se jimi zvolení senátoři v budoucnu chtěli zabývat. Dovolte nám, prosím, jednotlivé body představit:  

1. Větší ochrana zdravotně znevýhodněných studentů  
Probíhající koronavirová pandemie odhalila nedostatky v nastavení společenského systému, včetně toho akademického. Je pravděpodobné, že pro část 
studentů ještě nějakou dobu nebude bezpečné navštěvovat školu prezenčně. Navrhneme, aby každý student, který se ze zdravotních důvodů 

nemůže účastnit osobní výuky, měl zaručenou tu distanční bez hrozících komplikací. 

2. „Guest lectures“  
Intelektuální kapitál je příliš cenný a Evropa příliš velká na to, abychom nevyužili možností, které nám akademická síť nabízí. Věřím, že větší propojení 
partnerských univerzit pomůže v rozvoji jak studentům, tak pedagogům. Navrhneme, aby každý obor měl minimálně jednou za semestr 

přednášku od respektovaného odborníka ze zahraniční univerzity. 

3. On-line obory pro cizince  
Univerzita Karlova patří mezi 260 nejprestižnějších vysokých škol na světě a řada studentů by si zde přála studovat. Řada mezinárodních univerzit nabízí 
studentům z celého světa distančně vedené obory.  Aktivně se zasadíme, aby byl tento proces na naší fakultě iniciován, jelikož by se jednalo 

o zásadní posílení rozpočtu. Z nabytých financí bychom poté mohli zvednout výši prospěchových stipendií a studenty tak 

namotivovat. 

4. Přístup k zahraničním zdrojům  
Čím dál více obsahu v médiích je z pochopitelných důvodů zpoplatněno. Pro studenty FSV jde ale o důležitý zdroj informací. Pokusíme se vyjednat pro 

studenty z FSV výhodnější nabídku.

Pokud jste dočetli až sem, děkujeme a přejeme vám šťastnou ruku, a hlavně hodně zdraví. 
Tereza Anna Štegmannová a Daniel Drake FSV UK


