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Volební komise

Vyhlášení doplňovacích voleb do pedagogické i studentské komory Akademického
senátu Univerzity Karlovy pro funkční období 1. 2. 2010 – 31. 1. 2013
Předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy vyhlásilo doplňovací volby na
uprázdněná místa členů AS UK zvolených na FSV:
uprázdněné místo akademického pracovníka (dr. Petr Just) a
uprázdněné místo studenta (Jáchym Hercher).
Doplňovací volby se uskuteční ve dnech: pátek 25. 11. 2011 (9:00 – 15:30), pondělí 28. 11.
2011 (9:00 – 18:00) a úterý 29. 11. 2011 (9:00 – 18:00). Konkrétní místa budou zveřejněna
později, volební místnosti však budou jako obvykle umístěny v Hollaru, v Jinonicích a v
Opletalově ulici.
AS FSV UK zvolil v souladu s Volebním a jednacím řádem AS UK Dílčí volební komisi,
která bude volby řídit a dohlížet na jejich průběh. Komise pracuje ve složení Ing. Ivo Koubek,
Helmuth Gruber, PhDr. Ludmila Trunečková, doc. PhDr. Jan Halada CSc., Ing. Monika
Hollmannová, Mgr. Miroslav Grznár, Bc. Michael Bereň.
Lhůta pro podávání kandidátních listin je do 11. listopadu 2011 do 12:00 hodin. Návrhy
na kandidáty se shromažďují v podatelně FSV UK v Hollaru na Smetanově nábř. 6.
Dle čl. 4 Volebního a jednacího řádu AS UK může návrhy na kandidáty podávat kterýkoli
člen akademické obce příslušné fakulty, nebo akademický pracovník zařazený na další
součásti. Návrhy se podávají Dílčí volební komisi písemnou formou výlučně prostřednictvím
podatelny a musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno a příjmení kandidáta i navrhovatele,
• informaci, jestli kandiduje na uprázdněné místo akademického pracovníka či
studenta,
• písemný souhlas uchazeče se svou kandidaturou.
Pro podání kandidatury lze využít vzorový formulář, který je přílohou tohoto oznámení o
vyhlášení voleb.
Návrhy podané po stanoveném termínu, návrhy podané mimo podatelnu nebo návrhy
neobsahující všechny potřebné náležitosti nebudou do voleb zaregistrovány!!!!!
Další podrobnosti týkající se organizace, průběhu a způsobu voleb stanovuje Volební a
jednací řád AS UK, dostupný na http://www.cuni.cz/UK-2535.html
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