KANDIDÁTI STUDENTŮ ZAPSANÝCH NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ V HRADCI
KRÁLOVÉ PRO VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY KARLOVY
TOMÁŠ JAN

Jmenuji se Tomáš Jan a jsem studentem třetího ročníku magisterského studijního
programu Farmacie.
Od února tohoto roku jsem nejenom členem fakultního Senátu, ale i studijní a
ekonomické komise. Právě těchto komisí bych se rád, s Vaším pověřením, stal
součástí i v celouniverzitním měřítku a hájil ve společnosti zástupců z ostatních
šestnácti fakult zájmy Vás, studentů.
Mimo jiné bych rád získal i cenné zkušenosti spojené se spoluprací a domluvou
většího počtu lidí, které prostředí Akademického senátu nabízí.
Volný čas rád trávím s přáteli, knihou anebo v divadelním prostředí.
Vážím si každého Vašeho hlasu. Přijďte k volbám!

BC. ONDŘEJ KERESTEŠ

Zdravím,
jmenuji se Ondra Keresteš a studuji 5. rokem Zdravotnickou bioanalytiku.
Na samosprávě fakulty se podílím již druhé volební období. Za tu dobu jsem se dostal
v rámci univerzitních akcí relativně „Praze na dosah“, takže nekandiduji jako No-name
persona. Relativně😊. Věřím, že i díky vybudovaným sítím budu moci prosadit víc
nápadů, hlavně od Vás. Ať už přes schránky, nebo mailovou korespondencí, případně
osobní diskusí. Něco vymyslíme. Samozřejmě chci fakultu důstojně zastupovat
v rámci univerzity, druhak bych velmi rád získal další zkušenosti a upevnil si motivaci
vytrvat ve snaze „rozhýbat“ naší fakultu. Spolu s ostatními studenty na tom
pracujeme a i díky vašemu hlasu se nám to může podařit velmi brzy. 😊
Díky za hlas!

ELIŠKA VOŘÍŠKOVÁ

Jmenuji se Eliška Voříšková a jsem studentkou 3.ročníku studia Farmacie. Svůj volný
čas ráda trávím s přáteli a v laboratoři organické chemie.
Do Akademického senátu Univerzity Karlovy kandiduji proto, abych získala nové
zkušenosti a ty plnohodnotně využila při spravování Studentské části AS FaF UK.
Ráda bych získala povědomí o tom, jak to funguje, když se společně musí
dohodnout lidé ze 17 různých fakult. Chtěla bych se jimi inspirovat a pomocí toho
se pokusit zlepšit chod naší fakulty.
Budu vděčná za každé projevení důvěry ve formě Vašeho hlasu!

