Dáša Najmanová

Ahoj jmenuji se Dáša Najmanová, vystudovala jsem Střední odbornou školu v České Lípě obor
ekologie a ochrana krajiny. Nyní jsem studentkou 2. ročníku FŽP UJEP - obor OŽP UL. Co víc
ke mě? Jsem členkou Studentské unie UJEP (http://fos.ujep.cz/Fos/studentskaunie/).


Ráda bych na škole prosadila jako volitelný předmět Tělesnou výchovu. Ideální by
bylo, aby za ní byl i nějaký ten kredit a do výuky spadal i zimní lyžařský výcvik.



Dále především prvákům prosadit spojení jednodenních praxí ve vícedenní společné
praxe někde přes noc, aby docházelo ke stmelování kolektivu a odnesli jsme si z té
školy i nějaké ty silné a pozitivní zážitky, než jen vzpomínky na to, jak jsem se šprtali
chemii :( .



A s tím související možnost používání univerzitní chalupy, která je na Bukovině.



Chtěla bych zavést diskuzní stránky pro studenty, kam by svoje nápady mohli psát
všichni a to zejména studenti z Mostu, kteří nemají takovou možnost oslovit svého
zástupce přímo.



Myslím, že by bylo fajn alespoň na začátku zimního semestru, kdy studenti potřebují
potvrzení k slevenkám na dopravu, rozšíření pracovních dní studijního oddělení.



Také bych chtěla prosadit možnost volného přístupu ke kopírkám v knihovně. A to i
k té, která je prozatím přístupná pouze při vlastnictví né zrovna levné karty.



Ze spousty stran slyším návrhy na kantýnu, ta ovšem s největší pravděpodobností
neprojde vzhledem k omezeným prostorám fakulty, ale snad by mohl projít alespoň
automat na sušenky či bagety.



Dalším přáním z řad studentů je výměna některých předmětů ze zimního semestru na
letňák př. pedologie (ono kopat půdní sondu ve sněhu není nic moc) nebo flory a
vegetace (na jaře to zkrátka kvete lépe).



Jako jeden z hlavních bodů svého volebního programu bych viděla vydání nové „Sbírka
příkladů z obecné a průmyslové chemie“ a to již bez chyb. Což bych viděla jako úkol
našich chemických pomvědů.



Ještě se domnívám, že by nebyl takový problém zajistit na fakultě nádobu na hliník,
abychom ho mohli také třídit ☺



Nakonec mě napadlo ještě využití prostoru za fakultou je tam malý plácek s rovinkou a
okolo rostou akáty kdyby se to tam pohrabalo, hodili se tam lavičky, menší stolek a
odpadkový koš tak by se tento kousek přírody mohl stát v „ letních měsících“
příjemným místem pro trávení volného času mezi výukou. Je to alespoň možný návrh
alternativy za společenskou místnost, která by byla zajisté vítanou inovací, ale opět
naráží na omezené prostory fakulty. Ale to je zatím pouze nápad nevím jestli tento
plácek neslouží jako proti požární místo-to by tam totiž nic být nesmělo.

