Vyhlášení voleb
do Akademického senátu UJEP
Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Akademický
senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 31. října 2016 vyhlašují volby do obou komor
Akademického senátu UJEP podle čl. 2 Volebního řádu AS UJEP v Ústí nad Labem (ve znění platném
od 18. října 2016) a stanovují:
Harmonogram voleb:
• Podávání návrhů na kandidáty probíhá od 1. 11. 2016 do 15. 11. 2016, do 12 hodin
• Kandidátní listiny do obou komor budou zveřejněny dne 15. 11. 2016 do 15 hodin
• Volby proběhnou ve středu dne 23. 11. 2016 od 10:00 do 15:00 hodin
Volební místo: vstupní hala PřF UJEP, budova České mládeže 8
Členové dílčí volební komise za PřF:
Mgr. Jindřich Matoušek, Ph.D. (KFY, jindrich.matousek@ujep.cz) – předseda
doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. (ÚMC, zdenka.kolska@ujep.cz)
Jan Purchard (student KGEO, purchard13@seznam.cz)
Ondřej Pavel Biak (student KI, ondrej.biak@hotmail.com)
Marek Wojtowicz (student KFY, maloyfr3@gmail.com)
Součásti pro volby do AS UJEP:
• 3 místa pro PřF - akademická komora AS UJEP
• 2 místa pro PřF - studentská komora AS UJEP
Forma a způsob doručení návrhu na kandidáta: návrhy je možné podávat písemně do rukou
libovolného člena volební komise nejpozději do 15. 11. 2016 do 12:00 hodin. Zároveň v tomto
termínu musí být zaslán stručný životopis kandidáta na e-mail předsedy volební komise Mgr.
Jindřicha Matouška, Ph.D. (jindrich.matousek@ujep.cz). Člen volební komise potvrdí navrhovateli
přijetí kandidatury podpisem na kopii návrhu kandidáta. Doporučený vzor formuláře splňující
požadavky Volebního a jednacího řádu AS PřF UJEP je přílohou tohoto vyhlášení a je zveřejněn na
internetových stránkách PřF UJEP a na nástěnce AS PřF UJEP.
Písemný návrh musí obsahovat:
a) jméno a příjmení, tituly,
b) souhlas s kandidaturou podepsaný kandidátem,
c) stručný životopis kandidáta,
d) kontakt na kandidáta (e-mail, telefon),
e) informace o navrhovateli (jméno a příjmení, tituly), podpis navrhovatele.
Pozn. (viz Volební řád AS UJEP, Čl.2, odst. 11.-13.):
- je-li akademický pracovník zařazen na pracovištích více fakult, může kandidovat nebo volit pouze na jedné z nich,
kterou si zvolí.
- je-li student zapsán do studia na více fakultách UJEP, může kandidovat nebo volit pouze na jedné z nich, kterou si zvolí.
- je-li student fakulty UJEP současně akademickým pracovníkem na UJEP, může kandidovat nebo volit pouze do Akade mické komory AS.

NÁVRH KANDIDÁTA DO AKADEMICKÉ KOMORY
AKADEMICKÉHO SENÁTU UJEP
pro volby konané dne 23. 11. 2016
Kandidát
Jméno a příjmení, tituly kandidáta:……………………………………………………………..
Katedra nebo pracoviště kandidáta: …………………………………………………………….
Pracovní zařazení kandidáta:……………………………………………………………………
Součást: PřF
Kontaktní e-mail nebo telefon: …………………………………………………………………
Stručný životopis kandidáta:

Souhlasím s kandidaturou do Akademického senátu UJEP pro funkční období od 1.1. 2017
…………………………………………………….
(podpis navrhovaného kandidáta)

Navrhovatel
Jméno a příjmení, tituly navrhovatele: …………………………………………………………
Katedra nebo pracoviště a pracovní zařazení navrhovatele:……………………………………
………………………………………………….
(podpis navrhovatele)

Předání návrhu kompetentní osobě*
Datum a čas předání: ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(jméno a podpis kompetentní osoby)

_______________________________________________________________________
*Kompetentní osobou se rozumí libovolný člen volební komise.

NÁVRH KANDIDÁTA DO STUDENTSKÉ KOMORY
AKADEMICKÉHO SENÁTU UJEP
pro volby konané dne 23. 11. 2016
Kandidát
Jméno a příjmení, tituly kandidáta:…………………………………………………………….
Katedra kandidáta: …………………………………………………………….……………….
Osobní číslo kandidáta: ……………………………………………………………………….
Součást: PřF
Kontaktní e-mail nebo telefon: …………………………………………………………………
Stručný životopis kandidáta:

Souhlasím s kandidaturou do Akademického senátu UJEP pro funkční období od 1.1. 2017
…………………………………………………….
(podpis navrhovaného kandidáta)

Navrhovatel
Jméno a příjmení, tituly navrhovatele: …………………………………………………………
Katedra nebo pracoviště a pracovní zařazení navrhovatele:……………………………………
………………………………………………….
(podpis navrhovatele)

Předání návrhu kompetentní osobě*
Datum a čas předání: ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(jméno a podpis kompetentní osoby)

_______________________________________________________________________
*Kompetentní osobou se rozumí libovolný člen volební komise.

