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Novinky ze škol

Fakulty Jihočeské univerzity mají nové zázemí
S novým akademickým rokem se kampus Jihočeské univerzity rozrostl o nový pavilon. Moderní
budova bude sloužit Zemědělské fakultě a Fakultě rybářství a ochrany vod. Záměrem výstavby bylo
vytvořit kvalitní podmínky pro rozvoj magisterského a především doktorského studia. Není to jediný
investiční projekt rozvoje fakult probíhající v tomto roce v kampusu JU. Na jaře byl zahájen provoz
nové budovy Přírodovědecké fakulty. Ta tím získala moderní pracoviště se špičkovým vybavením,
které je určeno především rozvoji přírodovědných a technických oborů.
Přijďte na Life Sciences Film Festival na ČZU
Jak mikrobi ovládají naše tělo? Chovat, nebo pěstovat maso? Můžou houby zachránit svět? Odkud
budeme brát energii? Kde začíná cesta z města? To jsou hlavní
témata letošního ročníku mezinárodního festivalu dokumentárních filmů s tematikou
přírodních a zemědělských věd a udržitelného rozvoje, na který se přihlásilo rekordních 169 snímků z
31 zemí. Vstup na festival je nejen pro studenty, ale i pro veřejnost zdarma. Čtvrtý ročník festivalu
Life Sciences Film Festival (http://www.lsff.cz) proběhne ve dnech 13. až 17. října na České
zemědělské univerzitě v Praze-Suchdole (Kamýcká 129). O hlavní cenu festivalu, cenu ministerstva
zemědělství, ceny jednotlivých fakult a cenu
studentů bude soutěžit 40 snímků.
Vítězové budou vyhlášeni během slavnostního večera ve středu 15. října.
Součástí festivalu budou také doprovodné akce.
Roman Vaněk a František Kšána budou grilovat přeštické prase, které předtím na místě budou
„bourat“ a diskutovat o pořadu „Jídlo s r. o.“.
Honza Havaše (SlowFood Prague) předvede kuchařskou show na téma „Co vše lze uvařit na plotýnce
na koleji“. K vidění budou též ukázky výroby předmětů z použitých materiálů či výroba domácích
vermikompostérů (žížalové kompostéry) z odpadového materiálu. NOC VĚDCŮ na Univerzitě
Pardubice
Univerzita Pardubice se snaží přiblížit vědu a techniku všem věkovým skupinám. O tom, že věda
může být zábavná a není vůbec nudná, se mohli přesvědčit všichni zájemci na NOCI VĚDCŮ, která se
uskutečnila na konci měsíce září v novém Výukovém a výzkumném centru v dopravě v univerzitním
technologickém areálu v D oubravicích. V loňském roce přivedla Noc vědců do Pardubic poprvé
Dopravní fakulta Jana Pernera, jejíž program letos obohatily i další fakulty univerzity. Pro návštěvníky
byl připraven pestrý program, řada zajímavostí ze světa vědy a techniky, pokusy a praktické ukázky i
přednášky na zajímavá témata. Nechyběly ani kvízy a hrátky pro děti i dospělé. Univerzita chce
ukázat nejen žákům a studentům nový pohled na řadu vědních disciplín a vzbudit u nich třeba i zájem
o jejich studium. Vždyť věda a tyto obory s ní spojené nám pomáhají poznávat a pochopit svět kolem
nás a jeho podstatu.
Studenti mají nového bojovníka za svá práva
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) má nového předsedu. Stal se jím Daniel Thibaud z
Univerzity obrany, který v čele instituce nahradil dlouholetého předsedu Miroslava Jašurka z
Univerzity Karlovy. „Budu usilovat o to, aby se SK RVŠ ještě více otevřela akademické veřejnosti a
partnerským organizacím
a aby odváděla bezchybnou práci při prosazování zájmů vysokoškolských studentů v naší
zemi,“ uvedl čerstvě zvolený předseda. SK RVŠ je orgán, který sdružuje zástupce studentů všech
vysokých škol v ČR a bojuje za jejich zájmy.
Study Abroad Fair: Studujte v zahraničí s ČVUT

Ve středu 8. října se můžete těšit na veletrh studia v zahraničí Study Abroad Fair pořádaný
International Student Clubem při ČVUT a Oddělením zahraničních styků rektorátu ČVUT. Vystavovat
a přednášet zde bude rektorát ČVUT spolu s řadou institucí, které zajišťují výjezdy. Také si budete
moci poslechnout dojmy a zážitky studentů navrátivších se z různých zahraničních stáží a celá akce
bude doprovázena bohatým programem zahraničních studentů na ČVUT. Akce se koná pod záštitou
rektora ČVUT prof. Konvalinky. Chcete vědět víc, poznat jiné krajiny?
Sledujte web isc.cvut.cz/saf a přijďte 8. 10. 2014 od 9 do 17 hodin do prostoru NTK.

