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Submitted by Zita Bukovská [1] on 2. Říjen 2012 - 19:47 Fakultní aktuality [2] Studentské
spolky [3] Volný čas [4] Studentský život [5]
Chybí vám na fakultě volnočasové aktivity? Chtěli byste něco víc než jen trávit dny v
posluchárnách a laboratořích? Máte nápady na akce a další aktivity, které vám na
fakultě chybí? Chcete sami začít něco realizovat? Neváhejte přijít se svým návrhem!
Nyní je tu pro vás SUP!
Na fakultě probíhá velké množství aktivit organizovaných studenty pro studenty. Pro zlepšení
informovanosti o volnočasových aktivitách a všelijakých akcích pořádaných jak studentskými
spolky, tak jednotlivci, obnovujeme činnost dříve založené Studentské unie Přírodověda, o.s.
SUP, o.s. byla založena v roce 2009 [6] pro zlepšení studentského života na naší fakultě.

Bohužel tato myšlenka nikdy nenabyla širší realizace. Doposud tak většinu činností pro
studenty, které obvykle na fakultách či univerzitách pořádají spolky obdobné právě
Studentské unii, realizovala Studentská komora akademického senátu (SKAS).
Jako členové SKAS si uvědomujeme, že tato situace není ideální. SKAS by se měl věnovat v
první řadě legislativním otázkám. Navíc se tento volený orgán každé dva roky obměňuje a
nikdy neobsáhne všechny studenty, kteří by se chtěli na organizaci studentských akcí podílet.
Pro takovýto rozvoj studentského zázemí je třeba platformy otevřené pro všechny aktivní
studenty, kteří se chtějí podílet na rozvoji studentského života. Takováto platforma umožní
setkávání aktivních studentů napříč ročníky a obory, podporu a propagaci jejich činností a
nápadů a vzájemnou výměnu zkušeností.
Studentská unie Přírodověda je otevřena všem studentům fakulty a všem aktivním
skupinám studentů.
Pokud vás tedy napadají aktivity či akce, které byste na fakultě uvítali, chtěli je
pořádat či jen propagovat akce stávající, neváhejte se na nás obrátit!
V tomto semestru vám zatím přinášíme tyto pravidelné aktivity:
web.natur.cuni.cz/student/print/sup-krouzi-nad-f akultou
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Lančmeet – polední setkání formou pikniku, kde se můžeme nejen v klidu najíst v
příjemném prostředí, ale také se pobavit o dění na fakultě. Koná se každou první středu
v měsíci v poledne (za zvuku sirén) za pěkného počasí v zahradě Ztracenka (vchod z
Horské ulice), v dalších případech ve studentském klubu Chladič v budově chemie
(Hlavova ulice).
Deskovečer – středeční podvečery v klubu Chladič (Hlavova). Přijďte si zahrát
deskové hry každou první a třetí středu v měsíci od 18hod – doneste si hry, které máte
rádi, nebo se nechte překvapit tím, co doneseme my.
Světoběžník – vyprávění s promítání fotek z cest na které se studenti fakulty vydávají s
touhou za poznáním nebo třeba i pracovně v rámci zpracování svých tezí. Promítání
probíhá každé čtvrté úterý v měsíci od 19hod ve studentském klubu Chladič.
Tyto pravidelné aktivity budou doprovázet ještě aktivity jednorázové, o kterých vás budeme
průběžně informovat na naší facebook stránce [7]
Podrobnější informace a aktuality najdete na FB stránce SUP [7]
FB stránka Lančmeetu [8]
FB stránka Deskovečerů [9]
FB stránka Světoběžníku [10]
Za průkopníky lepšího studentského života na fakultě Zita Bukovská a Lucie Diblíková
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Moc se těším :-) Přidávám pozvánku na Erasmus Evenings [14]
Submitted by Zuzka on 8. Říjen 2012 - 15:46.
Ahoj,
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děkuju za informace o úžasných akcích, už se moc těším

-

Dovoluji si sem přidat pozvánku na Erasmus Evenings: Každé pondělí večer v
Chladiči od 19 hodin (dnes 8. 10. výjimečně v Benátské) máte možnost se setkat
se zahraničními studenty, procvičit si angličtinu, dozvědět se o zahraničních zvycích, představit
Českou republiku, zahrát si hry, ochutnat cizokrajná jídla nebo se podívat na český film!
[16]

Více informací na stránkách Erasmus klubu [17] nebo [18] na Facebooku [18] .
Občerstvení zajištěno!
Těšíme se na Vás.
Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty
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Univerzity Karlovy v Praze.
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