MEDAILONKY KANDIDÁTŮ PRO ŘÁDNÉ VOLBY
DO AS FAF UK PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 1. 2. 2021 – 31. 1. 2024
PREGRADUÁLNÍ STUDENTI

Peter Fecske
Farmacie, 2. ročník
Ahoj lidi. Je to něco málo přes měsíc, kdy jsem se Vám poprvé
představoval při doplňovacích volbách, a kdy jsem se díky Vám dostal do
akademického senátu. Jelikož můj mandát končí spolu s ostatními, a rád bych
v Senátu nadále zůstal, potřeboval bych Vaši podporu znova. Pro ty, kteří mě
ještě neznají:
Jsem Maďar žijící na Slovensku a studující v Česku. Jsem druhák po ISP,
takže už jsem toho zažil hodně... Do senátu kandiduji, protože jsem schopný a
ambiciózní člověk, který když má cíl, tak za ním jde. Nedělá mi problém žádná
komunikace, a to s nikým: ani s ubytovací kanceláří koleje Na Kotli, nebo s paní
Baťkovou na studijním oddělení. Mým cílem je dosáhnout toho, aby se snížily
ceny v menze na víc přijatelné pro nás. O to jsem se usiloval už minulý rok. Podařilo se posbírat téměř
1000 podpisů, avšak COVID tento plán smetl ze stolu. (Vím, že něco už se upravilo, ředitele KaM
vyhodili, a s novým je na to větší šance.) Myslím, že na tomto postě bych toho pro nás mohl dosáhnout
víc, ale vím, že to nebude jednoduchá cesta. Bojujme dál!
Tenhle cíl však není mým jediným. Umíte si např. představit zastřešenou ohraničenou kolárnu
na ISIC u kolejí? Já ano…
Jelikož do školy cestuji 700 km, a většinu času trávím tady, není mi jedno, v jakém prostředí
jsem a co se kolem mě děje. Proto jsem se rozhodl kandidovat, abych mohl prosazovat zájmy studentů.
Na mě se můžete obrátit kdykoliv (i ve 3 v noci) a s čímkoliv, já vás v tom nenechám.
Vážím si každého Vašeho hlasu.
P.S. Má výhoda? Domluvíte se se mnou ve 4 jazycích.
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Anna Hanusová
Farmacie, 2.ročník
Ahoj, jmenuji se Anna Hanusová a studuji 2. rokem obor Farmacie.
Kromě studia dělám vedoucí na táborech a sportovním soustředění. Při
vymýšlení programu často řeším logistické problémy, které mě naučily, že každý
dobrý nápad se dá zrealizovat. Zkrátka, když se chce, všechno jde. Ve volném
čase poslouchám kvalitní muziku nebo podcasty a ráda si zahraji na kytaru.
Díky Covidu jsme všichni museli přesedlat na distanční výuku. Ale jak se
ukázalo, každý z nás (vyučující, studenti) má jiný pohled na to, co je pro něj
ideální. Chtěla bych najít kompromis, který by byl schůdný pro obě strany. Jsem
člověk, který neumí držet jazyk za zuby, když s něčím nesouhlasí. Avšak dobře vím, že můj hlas bude
spíš vyslyšen v senátu než zpoza monitoru. Zájmy studentů bych chtěla hájit i v jakýchkoliv jiných
případech. Můžete se na mě kdykoliv obrátit.
Studovat na naší škole byl vždycky můj cíl. Do senátu kandiduji i proto, abych mohla přenést
svoje nadšení na středoškoláky, kteří o naší škole přemýšlí. Mám pár nápadů, jak bychom je mohli
získat na naši stranu. Chtěla bych také vrátit našemu oboru prestiž na veřejnosti. Nejsme přeci jen
prodavači v lékárně, jak tvrdí Jaroslav Soukup.
Jestli Vám také není lhostejný chod naší fakulty, přijďte k volbám. Ráda budu i Vaším hlasem.

Matyáš Horny
Farmacie, 1. ročník
Jmenuji se Matyáš Horny a v současné době jsem studentem 1.
ročníku studijního programu Farmacie. Svůj volný čas nejraději trávím ve
skleníku s vybranou společností rozmanitých rostlin, ale nebráním se ani
kontaktu s živými lidmi – zejména s mými přáteli.
Jsem člověk, který dokáže pozorně naslouchat a kterému nečiní
problém prezentovat názory své, jakož i názory ostatních před plénem.
Senátorský post vnímám především jako službu pro studenty, proto bych své
potenciální působení v akademickém senátu směřoval k vytvoření efektivní
studentské páky, která bude Vaše podněty a připomínky předávat do „vyšších
pater“.
Svěříte-li mi svůj hlas, podpoříte tak člověka, na kterého se budete
moci kdykoli obrátit a který bude své úsilí vynakládat k příznivému budoucímu rozvoji naší fakulty.
Za projevenou podporu Vám předem děkuji!
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Tomáš Jan
Farmacie, 4. ročník
Drahé studentky, vážení studenti,
jmenuju se Tomáš a aktuálně jsem ve čtvrtém ročníku studijního
programu Farmacie. Ve fakultním senátu jsem byl již v minulém tříletém
období a mohli jsme se spolu setkat skrze projekt „Propagace na SŠ“, u
kterého jsem řídil organizaci a komunikaci s vedením fakulty. Věřím, že
jakmile to bude možné, opět se na střední školy budeme moci vydat a šířit
mezi maturanty povědomí o studiu farmacie. Na jaře, když se nám všem ze
dne na den změnily všechny plány, jsem Elišce Voříškové, Kristýně Vlachové
a zaměstnancům s KSKF pomáhal se studentskou pomocí v lékárnách a vám
všem, kteří jste se rozhodli zapojit a pomoci, tímto děkuji.
Kromě fakultního senátu působím i v tom univerzitním, kde se
zajímám o studijní a ekonomické záležitosti a předsedám Petiční komisi, která funguje jako platforma
pro řešení stížností kteréhokoliv člena akademické obce Univerzity Karlovy.
Senát dává studentům jedinečný prostor vyjádřit se k aktuálním tématům, zeptat se na cokoliv,
co je zajímá a zastupovat zájmy svých spolužáků. Rozhodnete-li se ve volbách dát jeden ze svých sedmi
hlasů mně, budu svědomitě pokračovat v tom, co jsem měl možnost v roce 2018 započít.

Hana Janovcová
Farmacie, 2. ročník
Ahoj,
jmenuji se Hana Janovcová a jsem studentka 2. ročníku
magisterského studijníno programu Farmacie. Ve svém volném čase ráda
hraju na klavír, čtu knihy a trávím čas s přáteli a rodinou.
Do akademického senátu se hlasím, protože chci mluvit za všechny
studenty, kteří nemohou, nebo se bojí vyjádřit své názory nahlas. Chci,
abyste se mě nebáli na cokoliv zeptat, nebo mi napsat.
Vaše názory a návrhy, bych předala po konzultaci na vedení školy, a
tím bychom společně přispěli ke zlepšení naší fakulty. Můžete mi kdykoliv sdělit Váš názor, můžeme
prodiskutovat Vaše nápady a spolu vylepšíme kvalitu výuky.
Chci, aby rozumný hlas studentů měl na naší fakultě větší váhu a aby se každému studentu
dostalo pomoci, když o ni požádá.
Děkuji za Váš hlas!
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Sebastián Jenis
Farmacie, 2. ročník
Ahoj, volám sa Sebastián Jenis a som študentom druhého úseku
magisterského študijného programu Farmácie. Svoj voľný čas rád trávim
v prírode, na lyžiach alebo hraním na klavír.
Do Akademického senátu kandidujem, aby som mohol každému z Vás
priblížiť dianie na škole a pomohol zviditeľniť každý dobrý nápad. Samozrejme
sa na mňa budete môcť kedykoľvek obrátiť s rôznymi otázkami
a nejasnosťami.
Vážim si a ďakujem za každý jeden Váš hlas.

Seyedmohammad Khatibi
Farmacie ENG, 2. ročník
Jmenuji se Mohammad, jsem z Iránu a jsem mezinárodním studentem
druhého úseku farmacie. Je to přibližně rok, že jsem se naučil česky, ale ještě
stále se učím. V Akademickém senátu bych chtěl maximalizovat potenciál
studentů a maximalizovat účast mezinárodních studentů ve fakultním
programu a být tam jako jejich zástupce. Díky mé dobré komunikaci, věřím,
že moje přítomnost v senátu by pomohla k lepšímu řízení věcí týkajících právě
zahraničních studentů. Zároveň bych také chtěl zlepšit vztahy a propojenost
mezi zahraničními a českými studenty navzájem.
Vážím si každého Vašeho hlasu.

Lucia Kováčová
Farmacie, 2. ročník
Ahoj, volám sa Lucka Kováčová a som študentka 2. ročníka na
farmácii.
O mládežnícku politiku sa aktívne zaujímam už roky. Na strednej škole
som predsedala žiackej školskej rade a zastupovala všetky odborné školy
v našom meste za kraj.
Do Akademického senátu kandidujem preto, aby som mohla
pokračovať vo svojej činnosti, aktívne sa zapájala do diania na fakulte, lepšie
sprostredkovala komunikáciu medzi vedením fakulty a študentmi, zlepšila
komunikáciu so študentmi LDZ a zjednotila ich so študentmi farmácie. Je pre
mňa dôležité hájiť záujmy všetkých študentov fakulty bez rozdielu a hlavne
v ich prospech. Taktiež je pre mňa dôležité riešiť problémy a zlepšiť informovanosť študentov.
Verím, že moje nadobudnuté skúsenosti budú prínosom pre budúcich kolegov a aj fakultu.
Ďakujem za prejavenú dôveru a Váš hlas!
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Jakub Mišík
Farmacie, 4. ročník
Ahoj,
jsem student čtvrtého ročníku farmacie, ve kterém zkouším, co to
vlastně je ten ISP. Zároveň studuji obor vojenská farmacie na Fakultě
vojenského zdravotnictví. S farmačkou mám velmi bohaté zkušenosti - už tu
nějakou dobu jsem. Také působím asi 2,5 roku v senátu, takže nebudu skákat
do neznámé vody.
Do senátu jsem nastupoval, abych nahlédl za oponu fungování
fakulty, a tato myšlenka stále trvá. Jen se mi náhled za tu dobu velmi rozšířil.
Rád bych, aby se zlepšil pohled veřejnosti na fakultu a na farmacii jako
takovou a věřím, že působení v AS je jednou z cest, jak toho docílit. Rád bych,
aby bylo lépe (čti co nejvíce) komunikováno se studenty ze strany fakulty aby se problémy řešily a nezametly se pod koberec.
Samozřejmě, i když zvolen nebudu, stále se budu snažit pomáhat všem, kteří mě budou
kontaktovat s věcmi týkajícími se studia i nestudia. Nebudu slibovat, že to budou změny ze dne na den,
ale v případě zvolení budeme s ostatními senátory dělat vše proto, aby se život a studium na naší
fakultě vedl k lepšímu.
Budu si vážit každého Vašeho hlasu, i když nebudu vědět, od koho pochází.

Bc. Anna Ocelková
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, 1. ročník
Ahoj! Jmenuji se Anna Ocelková a po úspěšných dodatečných
volbách do senátu jsem se rozhodla kandidovat znovu. I za tu krátkou dobu
svého působení v AS jsem zjistila, že je doopravdy třeba se zajímat, konat a
zejména hájit zájmy jak studentů bioanalytiky, tak farmacie.
Jsem studentkou prvního úseku navazujícího magisterského
programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. Volný čas
trávím nejrůznějšími kreativními činnostmi, mou velkou vášní je cukrařina,
která se vlastně jen málo liší od práce v laboratoři.
Do akademického senátu kandiduji pro to, že mi, jako absolventovi
bakalářského studia bioanalytiky a zároveň jako pokračovateli tohoto oboru, záleží na kvalitě výuky, a
tudíž i na tom, jak AS rozhoduje ve věcech organizace studia a chodu fakulty a chtěla bych svou účastí
přispívat zejména ve prospěch našeho oboru. Ráda bych naslouchala vašim připomínkám ohledně
studia i jiných záležitostí spojených s fakultou, diskutovala s vámi o nich a následně hájila vaše zájmy v
senátu.
Opět budu velmi vděčná za každý váš hlas.
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Jan Rataj
Farmacie, 4. ročník
Ahoj, mé jméno je Honza Rataj a jsem studentem 4. ročníku
farmacie.
Můj názor je takový, že by ve studentské části senátu měli být lidé,
co znají studenty po osobní stránce. Ti, co se vídají i s lidmi mimo svůj studijní
kruh a ročník. Ti, co mluví s ostatními také o problémech – nejen studijních.
Proto jsem se rozhodl kandidovat.
Povídat si s lidmi ve škole, na koleji, v hospodě, zjistit jejich problémy
a názory a ty pak prezentovat v senátu. Tak by to dle mého mělo vypadat.
Dej mi hlas a můžeme dát pivko. Nebo mi ho nedávej a můžeme dát
pivko.
#tensenátjenějakmálopunkovej

Adam Reguli
Farmacie, 5. ročník
Volám sa Adam Reguli a som študentom 5. úseku programu
Farmácie.
Členom senátu som bol už v minulom volebnom období. Spolu
s kolegami/kolegyňami sme sa okrem iného snažili upozorniť na nutnosť
lepšej propagácie našej fakulty a tiež Vás čo najviac informovať o všetkom
dôležitom. Či už prostredníctvom fb stránky študentskej komory AS alebo
„Akademických (čtvrt)hodinek“, na ktorých ste vždy mohli ochutnať moju
slávnu vajíčkovú pomazánku.
Zaujíma ma chod našej fakulty, náš odbor (ktorý je v súčasnosti
často podceňovaný) a rád by som s tým niečo spravil. Členstvo v senáte nie
je zárukou zmeny, rozhodne však otvára dvere, ktoré môžu k zmene viesť...
Chcel by som teda pokračovať v tom, čo sme s kolegami začali a zároveň hájiť záujmy
študentov. To, či mi to umožníte, je ale na Vás.
Ďakujem za každý Váš hlas!
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