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Stručná výroční zpráva o činnosti SK AS FAST v roce 2010
I.

V průběhu roku 2010 pracovala SK AS FAST ve složení:
1
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II.

III.

Dermeková Stanislava,
Doležal Ondřej,
Erlebachová Simona,
Hrubý Martin,
Hruška Jakub,
Charvát Zdeněk,
Kocmanová Petra,
Konderla Tomáš,
Liška Petr,
Michaela Šmídková,
Matulová Pavla,
Pargač Martin,
Patočka Miroslav,
Srba Martin,
Vahala Jan,
Vojtek Jan.

členem do 21. zasedání dne 16. 6. 2010
členkou od 22. zasedání dne 29. 9. 2010

Shrnutí činnosti Studentské komory Akademického senátu FAST
a)

Organizace a řízení SK AS FAST:



předseda SK AS FAST, místopředseda AS FAST

Tomáš Konderla,



1. místopředseda SK AS FAST

Miroslav Patočka,



2. místopředseda SK AS FAST

Stanislava Dermeková,



tajemník SK AS FAST

Jan Vahala.

Akce pořádané nebo spolupořádané SK AS v roce 2010:
a)


Besedy se studenty:
setkání studentů s vedením FAST, které se konalo 19.10.2010
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prezentace společnosti ALPINE s možností stáží v zahraničí, která se konala
19.10.2010



beseda se studenty FAST na téma Sokrates / Erasmus.

b)

Společenské akce:



reprezentační ples FAST, který se konal 24.3.2010 v Boby centru v Brně,



Welcome Party, aneb vítání studentů prvního ročníku, která se konala 11.10.2010
v klubu Faval v Brně.

c)

Konference a veletrhy:



členové SK AS FAST prezentovali fakultu zájemcům o studium na veletrhu
pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS, konaného 2. až 5.11.2010



členové SK AS FAST prezentovali fakultu odborné i laické veřejnosti u příležitosti
Stavebních veletrhů, konaných 13. až 14.4.2010



členové SK AS FAST reprezentovali fakultu na mezinárodní konferenci BAUFAK,
konané 2. až 6.6.2010 ve Štýrském Hradci, a dále v Drážďanech 27. až 31.10.2010



členové SK AS FAST se podíleli na organizaci konference studentů středních škol
STAVOKS, která se konala 9.12.2010



SK AS FAST se ujala distribuce vstupenek studentům na hokejový souboj univerzit
VUT vs MU

d)

Různé:



diskuse členů SK AS s vedením FAST na pozvání děkana prof. Ing. Rostislava
Drochytky, CSc. ve Velkých Pavlovicích, jejíž závěry byly v průběhu roku plněny,



SK AS zprovoznila nové webové stránky, které spravuje vlastním serverem,



byla instalována nová grafická podoba informačních ploch SK AS v areálu FAST v
rámci omlazené vizuální identity,



v rámci organizační struktury byly zřízeny pozice pro marketing, vztahy s veřejností a
informační technologie,



odpovídání na dotazy a pomoc studentům při řešení jejich problémů, a to v úředních
hodinách SK AS i mimo ně prostřednictvím elektronické komunikace,



vydání příručky pro studenty prvního ročníku, která obsahuje potřebné informace pro
studium na FAST,



účast na školení pro studenty prvního ročníku, jehož součástí bylo rovněž
představení SK AS, a dále pomoc při orientaci nových studentů v areálu FAST,



slavnostní projev předsedy SK AS Tomáše Konderly při imatrikulacích studentů
prvního ročníku FAST,



pomoc zahraničním studentům se zabydlením se v Brně a s orientací na FAST,



spolupráce na inovaci systému hodnocení kvality výuky, informační kampaň pro
studenty a jeho uvedení do provozu ve spolupráci s ústavem pro automatizaci
inženýrských úloh,



jednání se studijními proděkany v rámci vypracování nových kritérií pro přijímání
studentů do navazujících magisterských studijních programů, dále "kreditovém"
systému vyplácení stipendií studentům v doktorských studijních programech a
dalších pedagogických záležitostech,

IV.



zakoupeno nové vybavení do kanceláře SK AS pro usnadnění práce a komfortu při
zasedáních (tiskárna A3, datový projektor, lednice, ohřívač vody),



za spolupráci se správou technické infrastruktury byly zřízeny nové uživatelské účty
pro členy SK AS v rámci výpočetní techniky,



v rámci informačních kampaní pro studenty se zefektivnila komunikace se správou
areálu v oblasti zapůjčování stojanů s informačními plochami,



úspěšné jednání s ústavem pro automatizaci inženýrských úloh ohledně zřízení
mailové aplikace potřebné k hromadnému informování studentů,



za spolupráce s vedením FAST bylo rozhodnuto o instalaci velkoplošných LCD
obrazovek v areálu FAST, v nichž bude mít SK AS na starost obsahovou agendu
informací pro studenty,



členové SK AS Jan Vahala a Ondřej Doležal obdrželi ocenění Signum Prosperitatis,
Tomáš Konderla obdržel cenu rektora VUT,



SK AS se aktivně zasadila o otevření problematiky nové webové prezentace VUT na
FAST,



nabídky brigád pro studenty FAST,



práce na grafických návrzích a zajištění výroby triček FAST pro studenty,



práce na propagačních předmětech pro studenty.

SK AS FAST připravuje


setkání studentů s vedením FAST,



systematické vylepšování systému hodnocení kvality výuky,



reprezentační ples FAST a další společenské akce,



využívání mailové aplikace a zefektivnění informovanosti studentů



prezentace z oboru stavebnictví i mimo něj,



obsahovou agendu LCD monitorů v areálu FAST,



inovaci Intranetu FAST,



tradiční účast na konferencích a veletrzích,



výjezdní zasedání SK AS s vedením FAST.

