MEDAILONKY KANDIDÁTŮ PRO ŘÁDNÉ VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU
FaF UK v HK – PREGRADUÁLNÍ STUDENTI
PETR DOMECKÝ
Jmenuji se Petr Domecký a jsem studentem 5. ročníku
magisterského studijního programu Farmacie.
Přestože nemám takové zkušenosti se studentskou
samosprávou jako David Suchánek, ale mám podobnou vizi
farmacie a změn ve studijních plánech, tak v těchto volbách
kandiduji, protože mi bylo řečeno, že není dost kandidátů.
Nakonec se ukázalo, že je kandidátů osm, takže musím psát
medailonek.
Protože hodlám odstátnicovat včas, za pár měsíců budou
doplňovací volby, tak pak prosím kandidujte aspoň v nich, ať
se Studentský sbor nemusí během volebního období šestkrát doplňovat do počtu sedmi senátorů za
pregraduály.

TOMÁŠ JAN
Jmenuji se Tomáš Jan a jsem studentem druhého úseku
magisterského studijního programu Farmacie. Volný čas
rád trávím s knihou a hrnkem kávy nebo návštěvou
divadla.
V minulosti jsem pomáhal Spolku českých studentů
farmacie s akcemi jako byly Farmaceutický ples nebo
Seznamovací kurz. Do Akademického senátu kandiduji,
abych aktivně zastupoval studentskou obec na fakultě a
spolupodílel se na jejím rozvoji.
Vážím si každého Vašeho hlasu.
BC. ONDŘEJ KERESTEŠ
Mou vizí během fungování v akademickém senátu je
pokračovat v krocích, které pomohou ve zlepšení kvality
studia. Patří sem jednak úprava rozdělování stipendií (již
prosazené rozdělení oborů pro vyplácení je pouze
začátek), jednak třeba podstatné změny v systému
hodnocení výuky (v současnosti je vyhodnocuje vedení.
Ankety vyplňuje čím dál méně lidí, s tím bych rád něco
udělal, proto podporuji přesunutí kontroly nad anketou
do rukou akademického senátu, přesněji do vlivu
studijní komise.

JOSEF KUNRT
Jmenuji se Josef Kunrt a jsem studentem třetího ročníku
studijního programu farmacie.
Do Akademického senátu Farmaceutické fakulty
Univerzity Karlovy v Hradci Králové kandiduji, protože
chci navázat na svoje působení ve Spolku českých
studentů farmacie a na svou předchozí práci pro
studenty naší fakulty.
Není mi jedno, co se na fakultě děje a chci se aktivně
zapojit do prosazování zájmů studentů, tak aby naše
studium bylo ještě kvalitnější a příjemnější a pokud
získám mandát, udělám vše, abych své předsevzetí i splnil.

ADAM REGULI
Volám sa Adam Reguli a som študentom 2. úseku
programu Farmácie. Medzi moje záľuby patrí hudba,
filmy a čas strávený s priateľmi.
Už od prvého ročníka sa zaujímam o dianie na našej
fakulte. Rád by som sa do tohoto diania aj priamo zapojil
a hájil tak naše spoločné záujmy.
Za prejavenú dôveru vo forme hlasu Vám vopred
ďakujem.

DAVID SUCHÁNEK
Jmenuji se David Suchánek a jsem studentem 5. ročníku
magisterského studijního programu Farmacie.
Přestože mám z kandidátů bezpochyby největší
zkušenosti se studentskou samosprávou, v těchto
volbách kandiduji, protože mi bylo řečeno, že není dost
kandidátů. Nakonec se ukázalo, že je kandidátů osm,
takže musím psát medailonek.
Protože hodlám odstátnicovat včas, za pár měsíců
budou doplňovací volby, tak pak prosím kandidujte
aspoň v nich, ať se Studentský sbor nemusí během
volebního období šestkrát doplňovat do počtu sedmi
senátorů za pregraduály.

ELIŠKA VOŘÍŠKOVÁ
Ahoj, jmenuji se Eliška Voříšková a jsem studentkou
2.úseku studia Farmacie. Ve svém volném čase ráda
hraji na kytaru, jsem s přáteli a rodinou.
Do studentské komory akademického senátu kandiduji
proto, abych vám všem přiblížila dění na zasedáních.
Chci být Vaším zdrojem informací a zároveň Vaším
hlasem a prosazovat Vaše rozumné názory tak, aby se
o nich dozvědělo i vedení fakulty a na jejich základě dále
postupovalo.
Budete se na mě moci kdykoliv s čímkoliv obrátit. Jde mi
především o kvalitu výuky a rozvoj fakulty správným
směrem.
Děkuji za Váš hlas!

DIEU VU HONG
Moje meno je Dieu Vu Hong, pre priateľov som Mary.
Študujem 4. rokom farmáciu a medzi moje záľuby patrí
cestovanie, hudba a šport. Som členkou ESN Buddy
System HK, Koordinátorkou projektu S medvídkem do
lekárny a v predchádzajúcom roku som mala možnosť
byť súčasťou Akademického senátu, Kurikulárnej
komisie a Študijnej komisie. Nesmierne si vážim túto
skúsenosť, možnosť nahliadnuť do diania na
akademickej pôde, jednať o mnohých dôležitých
záležitostiach, zlepšiť kvalitu výuky a podporiť tak rozvoj
fakulty. Rada by som v tom naďalej pokračovala a pevne
verím, že spolu dokážeme viac.
Budem vďačná za každé prejavenie dôvery vo forme
Vášho hlasu!

Kandidáti jsou řazeni v alfabetickém pořadí sestupně.
Jakub Eduard Syřínek, předseda volební komise

V Hradci Králové, 8. ledna 2018.

