Očima studentů
STUDENTSKÁ REPREZENTACE V PARDUBICÍCH

Kdo jsme

Školení členů studentské rady

Studentská rada Univerzity Pardubice (SRUPa) byla
zřízena na základě Statutu Univerzity Pardubice.
Členy SRUPa jsou studentští senátoři univerzitního
akademického senátu a senátů fakult (z řad studentů).
Své zástupce má i v kolegiích rektora či děkanů a ve
Studentské komoře Rady vysokých škol.

Aby byli zástupci rady schopni zvládat náplň své
práce, prochází řadou školení, která pro nás pořádá
Akademické centrum studentských aktivit (ACSA).
Osobně si myslím, že semináře typu Vysokoškolská
legislativa, Ekonomika vysokých škol, Komunikace
a argumentace nebo Projektové řízení patří mezi největší výhody pro naši činnost.

Co děláme

Meziuniverzitní spolupráce

Stěžejním úkolem SRUPa je obhajoba zájmů přibližně osmi tisíc studentů. Díky tomu se členové SRUPa
podílejí na projednávání a přípravě různých legislativních dokumentů, jakými byly v poslední době např.
Studijní a zkušební řád univerzity či Stipendijní řád
a nový systém ubytovacích stipendií, dále rozpočtů
apod. SRUPa také organizuje setkání se studenty
a vedením univerzity nebo jednotlivých fakult, kde
studenti mají možnost získat odpovědi na své otázky
prostřednictvím moderované diskuse. Podílí se také na
organizaci kulturních akcí, jakými jsou plesy, majálesy
atp., ale také např. na udržování univerzitních tradic
při příležitosti programu univerzity ke Dni boje studentů za svobodu a demokracii – k 17. listopadu. Dále
se na členy SRUPa mohou obracet studenti o pomoc,
zejména pokud mají problémy nebo nesrovnalosti
při studiu, s ubytováním na kolejích či potřebují jen
kolegiálně poradit.

Naše působnost ale nekončí na hranicích akademické půdy Univerzity Pardubice. Díky pravidelným
schůzkám se studentskými zástupci Západočeské
univerzity v Plzni, Ostravské univerzity v Ostravě
a Slezské univerzity v Opavě získáváme náměty pro
zlepšení studijního prostředí a někdy i možná řešení
našich problémů.

Význam?
Fungující komunikace významně napomáhá efektivnímu a smysluplnému chodu celé organizace, tedy
i univerzity, a protože SRUPa vytváří spojení mezi
vedením univerzity, případně fakult a studenty, má
pro akademickou obec zcela zásadní význam.
Na otázku, co senátorům tato práce přináší, lze
odpovědět jednoduše: jsou to jednoznačně cenné
zkušenosti.

Komunikace se studenty
K prvnímu kontaktu studentů se studentskou radou
dochází v průběhu přednášek ve velkých posluchárnách na začátku akademického roku, kde se zástupci
SRUPa v pěti minutách představí. Hlavním komunikačním kanálem se SRUPa jsou pak naše webové
informační stránky, na nichž běží i diskusní fóra
a samozřejmě elektronická pošta.

Když odpověď trochu rozvedu, jsou to zkušenosti
z oblasti řízení a zabezpečení chodu takového kolosu,
jakým univerzita bezesporu je. Také získané komunikační a vyjednávací dovednosti. Možnost podílet
se a ovlivňovat některé procesy – jak doufáme – ku
„prospěchu studentů“ (byť „prospěch“ může mít
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velice individuální výklad). Věříme, že naše činnost,
účast a podíl na řízení je snad také užitečnou zpětnou
vazbou pro lidi, kteří univerzitu řídí a přemýšlejí o jejím rozvoji do budoucna. Zdá se, že aktivní studentská

rada a fungující spolupráce může věci pomoci posouvat kupředu, aby studenti měli vytvořený spravedlivý
a standardní prostor a co nejlepší podmínky pro svoje
studium.

Jan Vlastník, posluchač 2. ročníku, Ústav elektrotechniky a informatiky, obor Informační technologie, senátor Akademického
senátu UPa, člen kolegia rektora, předseda Studentské rady Univerzity Pardubice.
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