
50 odstínů šedé? To nechci! Chci fakultu plnou barev
života, aktivních studentských spolků, zábavných
akcí a užitečných věcí. A co vy?

Psychologické poradenství dostupné všude jinde, jen
ne na FHS UK? Tak to v žádném případě!

Dostat infarkt u klikacího závodu, to fakt nechci.
A co vy?

Nevědět, kdo mě zastupuje? To nechci!
Budu 22. - 25. 11.21 volit do senátu FHS a do senátu
UK. A co vy?

#zakrouzkujzenu #Mdosenatu
@Martina M Pustková

Krom psychologie mě také živí zařizování a organizace všeho možného.
Už nechci jen sedět a přihlížet. Nastal čas začít aktivně zlepšovat život naší fakulty!

Martina Pustková, studentka TVP na FHS

Čau lidi!
Jsem eM a život beru s nadhledem



Ale teď humory stranou, program je vážná věc!

• Nová budova skýtá velký potenciál a potřebuje pořádně zabydlet. Více
zásuvek v učebnách a laviček na chodbách, recyklovatelné kelímky a 
nabídka mléka (i rostlinného) v bufetu, koše na tříděný odpad na každém
rohu a více zeleně... Budu sbírat další vaše podněty a realizovat je!

• Zřízení psychologického poradenstvípřímo na fakultě se mi jeví jako
klíčové.Učíme se psychologii, ale nemáme na koho se obrátit se svými
problémy. To je vážný nedostatek, který si dávám za cíl řešit.

• Studentské spolky jsou důležitým článkem mezi studenty a vedením
fakulty, budu se zajímat o jejich potřeby a podporovat jejich činnost.

• Aby SIS spolupracoval a při zápisu předmětů nepadal, to je základní
životní jistota, jejíž zajištění je pro mě jednou z priorit.

• Vybalancovat poptávku a nabídku - více jazykových kurzů, širší nabídka
předmětů, velká výzva, které se nebudu vyhýbat!



S jakými tématy se chystám do 
velkého senátu UK?

• Spolupráce s psychologickou poradnou RUK a aplikace výsledků
mezinárodního projektu na well-being studentů na fakultní úrovni.

• Lepší propagace zahraničníchmožností spolupráce a výjezdu
studentů FHS ve spolupráci s rektorátem.

• Nová budova skýtá velký potenciál a potřebuje pořádně zabydlet.
Takové otázky nevyřešíme jen na fakultní úrovni, musíme spolupracovat, 
prohlubovat vztahy a budovat FHS pozici v rodině fakult karlovky.

• Aby SIS nepadal a při zápisu předmětů spolupracoval. Tohle téma
řeší všechny fakulty a i ta naše potřebujenavázat komunikaci s novým
prorektorem pro IT.

• Důstojná plant-based nabídka jídla v menze. Menza není fakultní
záležitost, proto se s tímto tématem musí jít výš.

@Martina M Pustková


