AKADEMICKÝ SENÁT UK

3. lékařská fakulta

Volby zástupců 3. LF UK do Akademického senátu
Univerzity Karlovy na volební období 2018-2021
vyhlašuje Akademický senát 3. LF UK na dny:
21. 11. 2017 (úterý) od 9,00 do 15,00 hodin,
22. 11. 2017 (středa) od 9,00 do 15,00 hodin.
Místo pro konání voleb:
pedagogové – malá jednací místnost na děkanátě,
studenti – vstupní hala děkanátu.
I.

VOLIČI

Studenti, kteří jsou členy akademické obce fakulty (magisterského, bakalářského i
postgraduálního doktorského studia).
b) Akademičtí pracovníci, kteří jsou zařazeni na fakultě.
a)

UPOZORNĚNÍ:
Zaměstnanci nebo studenti, kteří jsou zařazeni na pracovištích či studijních programech
více fakult Univerzity Karlovy nebo jejich součástí, mohou volit a být voleni na všech
fakultách UK, na nichž mají pracovní či studijní poměr. (Statut Univerzity Karlovy).

II. KANDIDÁTI
a) Za kandidáta může být navržen akademický pracovník nebo student, který je členem
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b) Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce 3. LF UK.

III. PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ NA KANDIDÁTY
1. Návrh kandidátů podávají písemně členové akademické obce 3. LF UK, a to zvlášť

a) akademických pracovníků (jméno, příjmení, titul, pracoviště),
b) studentů (jméno, příjmení, ročník, druh studia). U studentů by
bylo vhodné dle možnosti uvést i kontakt (tel., e-mail).

1. Místo pro podávání návrhů kandidátů:
vstupní hala budovy děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10, kde jsou umístěny
uzamčené schránky označené zřetelně „akademičtí pracovníci“ a „studenti“ a jsou
tam rovněž kandidátní lístky k vyplnění.

Do kdy lze podávat návrhy na kandidáty?
Návrhy lze podávat do pondělí 13. listopadu 2017 včetně. K později podaným
návrhům nelze přihlédnout.
IV.

KANDIDÁTKA

Po písemném souhlasu s kandidaturou, který navržení kandidáti předají volební komisi
prostřednictvím tajemníka AS 3. LF UK, bude zveřejněna kandidátní listina se jmenným
seznamem kandidátů:

a) studentů,
b) akademických pracovníků.
Nejpozději dne 17. 11. 2017 zveřejní volební komise kandidátní listiny.
V. VOLBY ZÁSTUPCŮ 3. LF UK DO AS UK
Volby jsou tajné a provádějí se úpravou na hlasovacím lístku.
Hlasovací lístky jsou barevně odlišené pro akademické pracovníky a pro
studenty. Kandidáti jsou na hlasovacím lístku uvedeni v abecedním pořadí.
Volební komise provede kontrolu volebních schránek pro odevzdání
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hlasovacích lístků před prvním dnem voleb, po ukončení prvního dne volby
schránky zapečetí, druhý den před započetím voleb provede kontrolu
neporušení zapečetění schránek
Jak probíhá volba?
Voliči - akademičtí pracovníci - vyznačí volbu zakroužkováním maximálně u
dvou kandidátů z řad akademických pracovníků (tj. na kandidátce pro
akademické pracovníky).
Voliči – studenti – provedou volbu zakroužkováním maximálně u dvou
zástupců z řad studentů (tj. na kandidátce pro studenty).
Kdo nesmí volit?

Osoby, které si zvolily pro účely voleb jinou fakultu (akademičtí pracovníci i studenti), osoby,
které nejsou členy akademické obce fakulty.

Kdo nesmí být členem volební komise?
Osoba, která je uvedena na kandidátce.
Osoba, která není členem akademické obce univerzity.
Pokud se člen volební komise vzdá funkce, je odvolán z důvodu např. zániku členství
v akademické obci, musí být neprodleně jmenován jiný člen.

Kdy je hlas neplatný?
-

pokud volič na hlasovacím lístku nevyznačí
žádného kandidáta,
vyznačí více kandidátů než maximálně dva
nebo
pokud je vyznačení kandidáta nejasné.
Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.
předseda AS 3. LF UK

V Praze 6. 10. 2017
za správnost: Ing. Sádecká, tajemník AS

