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Studentské spolky

Na

2. léka?ské fakult? vyvíjejí ?innost ?ty?i velké studentské spolky. Seznamte se s jejich zam??ením,
akcemi, které p?ipravují, a s tím, jak je možné stát se jejich ?lenem. Ur?it? potom také navštivte jejich web
?i Facebook, kde publikují novinky a pozvánky na akce.
Motolák

Motolák podporuje studenty ve všech oblastech jejich života, a? ve

studiu, p?i sportu, rekondici, nebo spole?enských, kulturních ?i dobrovolnických aktivitách. Podporuje
seberealizaci student? a pomáhá jim v jejich vzájemné spolupráci. K hlavním akcím, které pravideln?
po?ádá, pat?í ples 2. léka?ské fakulty, Motolský parník, spole?enská akce probíhající na lodi na
Vltav?, Dobronice, seznamovací kurs pro studenty prvního ro?níku probíhající v zá?í ve výcvikovém
centru v Dobronicích u Bechyn? nebo um?lecká výstava student? a absolvent? MotolArt.
?lenem se m?že stát každý student 2. léka?ské fakulty, do ?innosti se m?že zapojit v rámci klub?
(dobrovolnický klub, kulturní klub, sportovní klub, studijní klub a školicí klub) a tým? (redakce,
fotografové, kameramani, grafici a webmaste?i).
Navštivte web Motoláku (www.motolak.org), facebookovou stránku a bližší informace se dozvíte též z
výro?ní zprávy fakulty.

International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA)

IFMSA CZ 2. LF podporuje mezinárodní spolupráci v léka?ském vzd?lávání.
Poskytuje medik?m p?íležitost sebevzd?lávání a seberealizace, zejména prost?ednictvím
vým?nných stáží nebo r?zných vzd?lávacích a charitativních projekt?. IFMSA CZ 2. LF je jednou z
osmi ?eských pobo?ek organizace IFMSA CZ, která je plnoprávným ?lenem IFMSA (International
Federation of Medical Students' Associations), mezinárodní neziskové nevládní organizace, která
sdružuje studentské spolky medik? ze 108 zemí celého sv?ta.
Organizace má n?kolik sekcí r?zného zam??ení, tzv. Standing committees:
klinické stáže medik? SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange),
výzkumné stáže SCORE (Standing Committee on Research Exchange),
vzd?lávání ve?ejnosti v otázkách sexuálního zdraví, pohlavních chorob v?etn? AIDS SCORA
(Standing Committee on Sexual & Reproductive Health including HIV/AIDS),
zvyšování pov?domí ve?ejnosti v otázkách spojených se zdravím SCOPH (Standing Committee on
Public Health),
vzd?lávání samotných medik? SCOME (Standing Committee on Medical Education),
tréninky, které mají medik?m pomoci v seberozvíjení Training Division.
?lenem se m?že stát každý student 2. léka?ské fakulty. Možnost stát se ?lenem IFMSA CZ mají

nastupující prváci už v uvítacím kursu v Dobronicích. ?lenství je bez registra?ního poplatku a je možné
se stát ?lenem prakticky kdykoliv. V p?ípade zájmu o další informace posílejte své otázky na emailovou adresu .
Navštivte web IFMSA, facebookovou stránku a bližší informace se dozvíte též z výro?ní zprávy fakulty.
Asociace student? fyzioterapie

Asociace student? fyzioterapie prosazuje zájmy a pot?eby student? a rozši?uje
všeobecné pov?domí o oboru fyzioterapie i mezi ve?ejností. Pravideln? po?ádá FyzioCafé, odborné
p?ednášky pro studenty fyzioterapie od vyškolených profesionál? z oboru, další akce, v?etn?
zahrani?ních stáží.
?lenem se m?že stát každý student fyzioterapie v ?eské republice po vypln?ní p?ihlášky na webu
asociace a uhrazení ?lenského p?ísp?vku 100 K?. ?lenové mohou ?erpat výhody sponzor? ASF, mají
p?ednostní ú?ast na akcích a mohou se aktivn? zapojit do chodu organizace, ?ímž získávají body na
výjezd na zahrani?ní stáž.
Navštivte web asociace, facebookovou stránku a bližší informace se dozvíte též z výro?ní zprávy

fakulty.
The Association of International Medical Students (AIMS)

Sdružení mezinárodních student? medicíny hájí zájmy mezinárodních student?
fakulty a zasazuje se o diskusi o nich. Pravideln? po?ádá akce pro mezinárodní studenty jako
Welcome Party nebo X-MAS party.
?lenem se m?že stát každý student programu v angli?tin? na 2. léka?ské fakult?. V pr?b?hu prvních
dvou týdn? m?síce ?íjna mají studenti možnost ucházet se o pozici. Petra Fabingerová rozešle
formulá? žádosti e-mailem všem student?m od prvního do šestého ro?níku. Mezi pozice pat?í
zástupce ro?níku, webmaster, sportovní zástupce nebo ?len týmu po?ádajícího akce. Setkání svolává
každý m?síc p?edseda daného ro?níku, který rozd?luje úkoly mezi ?leny, a diskutuje se o
problémech, které se objevily b?hem m?síce.
Navštivte Facebook AIMS a web, bližší informace se dozvíte též z výro?ní zprávy fakulty.
Fotografie v záhlaví: MUDr. Vojt?ch Mucha (2015)

Vydáno: 24. 7. 2017 / Poslední aktualizace: 9. 11. 2017 / Odpov?dná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.

URL zdroje (upraveno 1. 4. 2019 - 10:23): https://www.lf2.cuni.cz/fakulta/studentske-spolky

