Očima studentů
VYSOKOŠKOLSKÝ STUDENT A AKADEMICKÝ SENÁT

Hned od počátku svého působení v AS UK jsem
se rozhodl pracovat v komisi legislativní, studijní
a sociální.

Ve čtvrtém semestru jsem byl studenty Právnické
fakulty zvolen členem Akademického senátu Univerzity Karlovy (AS UK). Stalo se tak na četné žádosti
mých kolegů – studentů, kteří se domnívali, že jsem
tou správnou osobou, která by studenty naší fakulty
měla v tomto orgánu reprezentovat.

Práce v legislativní komisi je spojena především
s projednáváním fakultních a univerzitních vnitřních
předpisů (přičemž všichni členové AS UK – tedy
i studentští senátoři – mohou vyjádřit své představy
o znění univerzitních předpisů pomocí pozměňovacích návrhů – této možnosti jsem hned od počátku
začal využívat také já), ve studijní, jak už název napovídá, jde o záležitosti týkající se studijních záležitostí
a komise sociální se zaměřuje na otázky týkající se
sociálního postavení studentů včetně problematiky
jejich ubytování a stravování.

Tato důvěra mě zavazovala a zároveň motivovala
k co možná nejaktivnější činnosti. Postupně jsem se seznamoval s chodem tohoto vrcholného univerzitního
tělesa a zapojoval se do jeho činnosti.
AS UK je jakousi bílou vránou mezi senáty ostatních vysokých škol v České republice. Nebýt totiž
dvou senátorů volených za ostatní součásti UK (např.
zaměstnanci rektorátu) měli by studenti v AS UK stejné početní zastoupení jako zaměstnanci.

V legislativní a studijní komisi byla v minulých
měsících řešena mimo jiné komplexní změna Studijního a zkušebního řádu, která zavádí kreditní systém
v rámci celé univerzity.

Z každé ze 17 fakult jsou totiž v AS UK dva studenti
a dva zaměstnanci. Na ostatních vysokých školách je
přitom obvyklá mnohem zřetelnější přesila pedagogů.
Např. na druhé největší české univerzitě, Masarykově, jsou voleni z každé fakulty tři pedagogové a dva
studenti.

V únoru tohoto roku jsem pak byl zvolen předsedou sociální komise, a to zrovna v době, kdy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo systém
přidělování dotací na ubytování studentů. Nelehká
situace, která vznikla nastavením pro univerzitu
nevýhodných kritérií, je v rámci komise dlouhodobě
řešena a velký kus práce máme v této záležitosti ještě
před sebou.

Tento poměr sil pak umožňuje studentským zástupcům nejen účinně zastupovat zájmy studentů, ale
jejich hlas nemůže být přeslechnut ani v záležitostech,
které nejsou považovány za doménu studentů, nicméně se dotýkají zájmů univerzity jako celku (jde např.
o univerzitní rozpočet).

V tomto roce bude AS UK volit rektora UK. Celý
proces začne vyhlášením začátkem léta. Přes léto budou moci akademické senáty fakult a členové AS UK
podávat předsednictvu AS UK návrhy na kandidáty.
Ti se na podzim podrobí palbě otázek pléna AS UK
a pak už dojde na vlastní volbu. I při ní bude názor
studentů hrát velmi významnou úlohu.

Většina důležitějších záležitostí se mnohem podrobněji projednává v komisích senátu než na vlastním
plénu. Doporučení komisí pak mají na plénu velkou
váhu a možnost prosadit něco důležitějšího bez předchozího projednání v komisích je velmi malá.
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