PŘIHLÁŠKA NA VOLENOU POZICI V SČSF
Pozice, na kterou kandiduješ:
Jméno a příjmení:
Adresa trvalého bydliště:
Ročník a obor studia:

Viceprezident pro vzdělávání
Josef Kunrt

Unčínská 1554/4
415 01 Teplice
1. ročník, obor Farmacie

Dosavadní zapojení se do fungování SČSF či zkušenosti z jiné studentské organizace:
 Spoluorganizace Antibiotického týdne
 Příležitostný fotograf
 Pomoc při pořádání projektů S medvídkem do lékárny, Čaj o páté, VPUMF, SVK a softskillových seminářů Time management a Communication
 Vedení projektu S medvídkem do lékárny (od března 2016)
Tvé vize a plány na rozvinutí Spolku v nadcházejícím roce:







Správa současných vzdělávacích projektů SČSF s ohledem na jejich vylepšení
Zavedení obdoby projektu „Medicafé“
Zvýšení frekvence pořádání soft-skillových seminářů (zhruba 2x za semestr)
Pořádání přednášek významných osobností z oboru
Pořádání osvětových akcí pro veřejnost a tím zvýšení povědomí o funkci farmaceutů ve
zdravotním systému
Podpora volnočasových projektů jako například Fotokroužek
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Motivační dopis:
Myšlenky Spolku mě oslovily již na seznamovacím kurzu a hned od okamžiku založení členství
jsem věděl, že se jednoho dne budu chtít aktivně zapojit přímo do jeho řízení. Během prvního roku
jsem postupně pronikal do jeho tajů a snažil se aktivně zapojovat do akcí, jež Spolek pořádal. Již od
počátku jsem tíhnul k oblasti vzdělávání studentů.
Líbí se mi představa toho, že bych se mohl podílet na formování budoucích farmaceutů a tak,
byť nepřímo, zasahovat i do budoucnosti našeho oboru. Myslím si, že vzdělávání studentů by nemělo
ležet pouze na bedrech naší fakulty, ale mělo by se doplňovat i o mimoškolní vzdělávací projekty,
zvláště v oblasti takzvaných „měkkých dovedností“. Jako člen výboru bych mohl snáze realizovat
různé nápady a vize a tím zatraktivňovat Spolek nejen pro současné členy, ale i další studenty fakulty.
Mojí vizí je pomocí různých projektů, ať již směřovaných na studenty nebo směřovaných ven
k veřejnosti, vzbudit ve studentech hrdost na obor, který si vybrali, a tak možná i změnit pohled
veřejnosti na naše budoucí povolání.
Jsem názoru, že na pozici viceprezidenta pro vzdělávání jsem vhodným kandidátem, jelikož
mám vlastnosti, které by měl kandidát na tuto pozici mít. Jsem pracovitý, svědomitý, rád se učím
novým věcem a dokáži spolupracovat v týmu. Navíc jsem se v oblasti pořádání různých vzdělávacích
projektů pohyboval, a pomalu se na tuto pozici připravoval, po celý rok, tudíž bych se nemusel příliš
dlouho seznamovat s portfoliem vzdělávacích akcí Spolku, mohl se ihned pustit do práce a naplňovat
tak společnou ideu, kterou je být tu pro studenty.

Josef Kunrt
11. května 2016
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