Akademický senát FŽP
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
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Vážení členové akademické obce FŽP ČZU v Praze,
Akademický senát (AS) FŽP ČZU vyhlašuje volby do AS FŽP ČZU. Důvodem je
ukončení funkčního období AS FŽP k polovině října 2016. Volby budou nově probíhat
prostřednictvím systému UIS. V této zprávě naleznete základní informace o úloze
akademického senátu na vysoké škole, informace o složení volebních komisí, dále
harmonogram voleb, pravidla navrhování kandidátů a popis průběhu vlastních voleb.
V případě jakýchkoliv nejasností či problémů kontaktujte stávajícího předsedu AS FŽP, J.
Vojara na adrese vojar@fzp.czu.cz.
Základní informace o akademickém senátu (AS)
•

AS je samosprávný zastupitelský orgán fakulty. Mezi jeho pravomoci patří volba děkana,
schvalování vnitřních předpisů, podmínek přijímacího řízení, schvalování rozpočtu,
rozdělení, sloučení, vzniku a zániku základních součástí fakulty, schvalování členů
vědecké rady a dlouhodobého záměru fakulty.

Složení volebních komisí
•

Volební obvod akademických pracovníků – Ing. Jiří Vojar, Ph.D. (předseda), doc. Ing.
Petra Šímová, Ph.D., Ing. Vojtěch Barták, Ph.D.

•

Volební obvod studentů – Ing. Petr Chajma (předseda), Ing. Eliška Baranovská, Ing.
Ondřej Lagner.

Harmonogram voleb
•
•
•
•

Návrhy kandidátů – do 29.9.2016
Projednání kandidatury s navrženými kandidáty – do 3.10.2016 (do 16,00 hod)
Zveřejnění kandidátů – 3.10.2016 (po 16,00 hod)
Volby do AS FŽP – 13.–14.10.2016

Návrhy kandidátů – kandidáta či kandidáty může navrhnout jakýkoli člen akademické obce
FŽP prostřednictvím systému UIS. Za platný návrh se považuje pouze uvedení plného jména i
příjmení kandidáta společně s jeho emailovou adresou. V opačném případě je návrh kandidáta
neplatný a tento kandidát nebude příslušnou volební komisí kontaktován.
Průběh voleb
•

Volby proběhnou opět pomocí systému UIS. Své zástupce do AS FŽP volí zvlášť
akademičtí pracovníci („volební obvod akademických pracovníků“) a zvlášť studenti
zapsaní na fakultě („volební obvod studentů“). Ve volebním obvodu akademických
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pracovníků může být voleno max. osm členů senátu (možno tedy volit i méně než osm
kandidátů), ve volebním obvodu studentů mohou být voleni max. čtyři členi senátu.
•

Volit bude možno pouze v určitém období, konkrétně od čtvrtka 13.10.2016 od 8,00 do
pátku 14.10.2016, do 16,00. Následně budou hlasy sečteny a výsledky voleb vyhlášeny.

Jiří Vojar
předseda AS FŽP

