Jméno kandidáta: Andrea Benedová

Volební program do Akademického senátu FŽP UJEP
Jsem studentka 1. ročníku oboru Ochrana životního prostředí v průmyslu. Na Fakultu
životního prostředí jsem přišla z Gymnázia v Rokycanech, kde jsem složila maturitní zkoušku
z biologie, chemie, českého a anglického jazyka.
Během svého studia na gymnáziu jsem projevovala hlubší zájem o přírodovědné předměty,
proto jsem se pravidelně účastnila olympiády z biologie, chemie, zeměpisu a ekologie, kde jsem patřila
mezi úspěšné řešitele krajského kola.
Mimo studia na Fakultě životního prostředí se věnuji také zpěvu na Pedagogické fakultě
UJEP, kde jsem členkou dvou pěveckých sborů. Ve volném čase ráda sportuji, vyrážím na procházky
do přírody nebo odpočívám se svou rodinou.

Ačkoli je to (zatím) jen rok, co navštěvuji FŽP, právě tato krátká doba mi dává možnost
všimnout si rozdílů mezi střední a vysokou školou. Bohužel tu postrádám jednu praktickou zvyklost ze
střední školy – přezouvání. Určitě každý z nás zná, jak bývá nepříjemné pohybovat se po učebnách
s pokojovou teplotou vzduchu v teplých zimních botách. Problém by se dal vyřešit tak, že se člověk
zuje, ale vzápětí před ním stojí otázka, kam boty uložit. Proto bych ráda nechala umístit skříňky na
boty, alespoň pro tu část studentů, kteří by se rádi přezouvali.Učitelé mají k dispozici svůj kabinet, ale
pro studenty tu žádná taková možnost není.
V rámci dalšího zvyšování kvality života v budově FŽP bych také uvítala přístup studentů ke
kuchyňce nebo jakékoliv místnosti, kde by se nacházela lednice, mikrovlnná trouba či rychlovarná
konvice. Bylo by velmi sympatické, kdyby si člověk mohl o krátké pauze mezi přednáškami ohřát své
jídlo, které si přinese, nebo uvařit čaj, pokud třeba nemá z rozvrhových důvodů čas na oběd. A navíc
pokud tak stráví ve škole převážnou část dne. Uvedená místnost by záhy mohla sloužit i jako klidová a
společenská místnost.
Další část mého volebního programu se týká studijních záležitostí. Budoucímu uplatnění
absolventa zajisté velmi pomůže kvalitní znalost cizích jazyků, proto bych preferovala svobodnější
volbu výběru, tzn. možnost zapsat si předmět Cizí jazyk (pro studenty OŽP) také pro studenty OŽPP
nebo VH (pro ně je v 1. ročníku povolen pouze kurs základů angličtiny, takže pokročilí výuku cizího
jazyka nemají celý rok).
Fakulta by nepochybně získala na další prestiži, kdyby se zde vyučovaly v cizím jazyce některé
odborné předměty, což by přilákalo také zahraniční studenty.

Nezbývá než dodat, že ráda budu reprezentovat zájmy studentů a budu tlumočit jejich návrhy a
požadavky, se kterými se na mě budou moci kdykoliv obrátit.

