VOLEBNÍ TEZE KANDIDÁTA NA ČLENA AS FTVS UK
PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ 2019 - 2022

PŘÍJMENÍ, JMÉNO (tituly): Hruša Filip, Bc. et Bc.
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Krátké CV:











2010 – současnost, trenér/instruktor v Centru sportovních aktivit zdravotně postižených studentů
Univerzity Karlovy.
2012 – licence Instruktor lyžování APUL D.
2012 – licence Instruktor základního lyžování, UK FTVS.
2012 – licence Instruktor windsurfingu, UK FTVS.
2016 – licence Instruktor lyžování zdravotně postižených, UK FTVS
2016 – v rámci programu Erasmus+ semestr na finské Haaga-Helia University of Applied sciences,
Vierumaki Campus, obor EUDAPA - European University Diploma in Adapted Physical Activity.
Celé studium dokončeno3.5.2017 praxí v CESPOA UK.
2017 – absolvent bakalářského oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými
potřebami na fakultě Tělesné výchovy a sportu, při Univerzitě Karlově.
2017 – absolvent bakalářského oboru Tělesná výchova a sport na fakultě Tělesné výchovy a sportu,
při Univerzitě Karlově.
2017 až 2018 – Organizátor volejbalových tréninků pro zahraniční studenty.
2018 – výzkumná stáž v Rocky Mountain Adaptive, 2-201 Carey, Canmore, AB, T1W 2R7, Canada.

Současná činnost na FTVS UK (krátce):
- student 2. roč. NMgr. oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami
- finalizace diplomové práce a příprava projektu na přijímací řízení doktorského studia
- od 1.2.2018 člen AS UK
- od 1.2.2018 člen ekonomické, právní, petiční studijní a sociální komise AS UK
Stručné důvody kandidatury:
- v návaznosti na členství v AS UK a jeho 5 komisí, které jsou uvedeny výše
- doktorské studium – mám v plánu působit na fakultě i v budoucnu
V jaké komisi bych chtěl(a) pracovat:
- studijní, ekonomická a legislativní
Pracovní okruhy, pokud budu zvolen:
- informace, podněty, dotazy, komunikace mezi studenty a vedením, propojení mezi fakultním a
univerzitním senátem UK

