Vyhlášení voleb do akademického senátu PřF UJEP
Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na svém
zasedání dne 26. dubna 2012 vyhlásil volby do Akademického senátu PřF UJEP podle čl. 6
Volebního a jednacího řádu AS PřF UJEP (ve znění platném od 25. dubna 2012) a stanovil:
Harmonogram voleb:
Podávání návrhů na kandidáty probíhá od 26. 4. 2012 do pondělí 14. 5. 2012 12 hodin
Kandidátní listina bude zveřejněna v úterý dne 15. 5. 2012 do 15 hodin
Předvolební shromáždění se bude konat ve středu dne 16. 5. 2012 v 15 hodin
Volby proběhnou ve středu dne 23. 5. 2012 od 8 do 16 hodin
Volební místo: vstupní hala PřF UJEP, budova České mládeže 8
Členové volební komise:
Mgr. Jiří Přibyl (KMA, jiri.pribyl@ujep.cz) – předseda
Bc. Barbora Marxová (studentka KBI, bmarxova@gmail.com) – místopředsedkyně
Mgr. Jiří Králík, Ph.D. (KFY, jkralik@physics.ujep.cz)
Mgr. Zbyšek Posel (student KFY, zposel@physics.ujep.cz)
Mgr. Jan Krejčí (KI, jan.krejci@ujep.cz )
Seznam volebních okrsků pro volby do studentské komory:
Okrsek matematicko-fyzikální:
B1001 – Přírodovědná studia
B1101 – Matematika
B1701 – Fyzika
B1702 – Aplikovaná fyzika
M1701 – Fyzika
N1101 – Matematika
N1701 – Fyzika
P1101 – Matematika
P1701 – Fyzika
P1703 – Fyzika
Okrsek biologicko-chemický:
B1407 – Chemie
B1501 – Biologie
N1407 – Chemie
N1501 – Biologie
Okrsek geografický:
B1301 – Geografie
N1301 – Geografie
Okrsek informatický:
B1802 – Aplikovaná informatika
B1801 – Informatika
Seznam volebních okrsků pro volby do akademické komory AS PřF:
okrsek biologický: katedra biologie
okrsek fyzikální:
katedra fyziky
okrsek geografický: katedra geografie
okrsek chemický:
katedra chemie
okrsek informatický: katedra informatiky
okrsek matematický: katedra matematiky
Forma a způsob doručení návrhu na kandidáta: návrhy je možné podávat písemně do rukou
libovolného člena volební komise nejpozději do pondělí 14. května 2012 12:00 hodin. Zároveň je v
tomto termínu zaslán stručný životopis kandidáta na e-mail předsedy volební komise Mgr. Jiřího

Přibyla (jiri.pribyl@ujep.cz). V poslední den lhůty dne 14. 5. 2012 je zaručeno přijímání písemných
návrhů od 10:00 do 12:00 členem komise Mgr. Janem Krejčím v místnosti CN460. 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.
Předvolební shromáždění akademické obce, na kterém se kandidáti mohou představit, se bude
konat ve středu 16. 5. 2012 od 15:00 v učebně CN245.

Výzva k podávání návrhů kandidátů do akademického senátu PřF UJEP
Akademický senát Přírodovědecké fakulty UJEP dne 26. dubna 2012 vyhlásil volby do
Akademického senátu PřF UJEP na středu

23. května 2012 od 8 do 16 hodin.
Návrhy na kandidáty je možné podávat od 26. 4. 2012 do 14. 5. 2012 12 hodin do rukou
libovolného člena volební komise:
Mgr. Jiří Přibyl (KMA, jiri.pribyl@ujep.cz) – předseda
Bc. Barbora Marxová (studentka KBI, bmarxova@gmail.com) – místopředsedkyně
Mgr. Jiří Králík, Ph.D. (KFY, jkralik@physics.ujep.cz)
Mgr. Zbyšek Posel (student KFY, zposel@physics.ujep.cz)
Mgr. Jan Krejčí (KI, jan.krejci@ujep.cz )
Člen volební komise potvrdí navrhovateli přijetí kandidatury podpisem na kopii návrhu kandidáta.
Písemný návrh kandidáta do akademického senátu musí obsahovat:
jméno a příjmení kandidáta, tituly,
studijní program a studijní obor (v případě kandidatury do studentské komory),
katedru nebo pracoviště a pracovní zařazení (v případě kandidatury do akademické komory),
volební okrsek na kandidátce, případně zda kandidát kandiduje jako nezařazený (není
přiřazen k žádnému z uvedených pracovišť),
souhlas s kandidaturou podepsaný kandidátem,
stručný životopis kandidáta,
kontakt na kandidáta (e-mail, telefon),
informace dle písmen a) až c) o navrhovateli, podpis navrhovatele.
Pro návrh kandidáta můžete využít formulář zveřejněný na internetové stránce http://sci.ujep.cz .
V poslední den lhůty dne 14. 5. 2012 je zaručeno přijímání písemných návrhů od 10:00 do 12:00
členem komise Mgr. Janem Krejčím (tel. 739 274 400) v místnosti CN460.
Seznam volebních okrsků pro volby do studentské komory:
Okrsek matematicko-fyzikální: B1001 – Přírodovědná studia; B1101 – Matematika;
B1701 – Fyzika; B1702 – Aplikovaná fyzika; M1701 – Fyzika; N1101 – Matematika;
N1701 – Fyzika; P1101 – Matematika; P1701 – Fyzika; P1703 – Fyzika
Okrsek biologicko-chemický: B1407 – Chemie; B1501 – Biologie; N1407 – Chemie;
N1501 – Biologie
Okrsek geografický: B1301 – Geografie; N1301 – Geografie
Okrsek informatický: B1802 – Aplikovaná informatika; B1801 – Informatika
Seznam volebních okrsků pro volby do akademické komory AS PřF:
okrsek biologický: katedra biologie
okrsek fyzikální:
katedra fyziky
okrsek geografický: katedra geografie
okrsek chemický:
katedra chemie
okrsek informatický: katedra informatiky
okrsek matematický: katedra matematiky
Za správnost: RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.

NÁVRH KANDIDÁTA DO STUDENTSKÉ KOMORY
AKADEMICKÉHO SENÁTU PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UJEP
pro volby konané dne 23. května 2012
Kandidát
Jméno a příjmení, tituly kandidáta:…………………………………………………………….
Studijní program o obor kandidáta: …………………………………………………………….
Volební okrsek: …………………………………………………………………………………
Kontaktní e-mail nebo telefon: …………………………………………………………………
Stručný životopis kandidáta:

Souhlasím s kandidaturou do Akademického senátu PřF UJEP pro volební období 2012/2013
…………………………………………………….
(podpis navrhovaného kandidáta)

Navrhovatel
Jméno a příjmení, tituly navrhovatele: …………………………………………………………
Studijní program a obor 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 AKADEMICKÉ KOMORY
AKADEMICKÉHO SENÁTU PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UJEP
pro volby konané dne 23. května 2012
Kandidát
Jméno a příjmení, tituly kandidáta:…………………………………………………………….
Katedra nebo pracoviště kandidáta: …………………………………………………………….
Pracovní zařazení kandidáta:……………………………………………………………………
Volební okrsek (případně „nezařazený“):………………………………………………………
Kontaktní e-mail nebo telefon: …………………………………………………………………
Stručný životopis kandidáta:

Souhlasím s kandidaturou do Akademického senátu PřF UJEP pro volební období 2012/2013
…………………………………………………….
(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.

