Vyhlášení voleb do Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na
funkční období 1. 12. 2016 – 30. 11. 2019.

Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „AS 3. LF UK“) vyhlašuje
v souladu s hlasováním provedeném metodou per rollam ve dnech 5. až 8. září 2016 volby
do AS 3. LF UK pro funkční období 1. 12. 2016 – 30. 11. 2019.
Volby se uskuteční

v úterý 1. 11. 2016 (10,00 – 16,00 hodin) a
ve středu 2. 11. 2016 (9,00 – 15,00 hodin).

Místo konání:
-

-

budova děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10 – konferenční sál č. 223 –
akademičtí pracovníci,
budova děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10 – vstupní hala – studenti.

V případě nutnosti volby opakovat (pokud účast voličů bude nižší než 30%, případně bude
malý počet kandidátů), tyto termíny pro opakované volby:
8. 11. 2016 – úterý (10,00 – 16,00 hodin),
9. 11. 2015 – středa (9,00 – 15,00 hodin),
případně
23. 11. 2016 – středa (10,00 – 16,00 hodin),
24. 11. 2016 – čtvrtek (9,00 – 15,00 hodin).

Volební komise, která bude volby řídit a dohlížet na jejich průběh, bude pracovat ve
složení:

MUDr. Lucie Hubičková, Ph.D., Ústav histologie a embryologie,
lucie.hubickova@lf3.cuni.cz,
Doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc., Ústav normální, patologické a klinické fyziologie,
anna.yamamotova@lf|3.cuni.cz,
MUDr. Iveta Matějovská, CSc., Ústav normální, patologické a klinické fyziologie,
iveta.matejovska@lf3.cuni.cz,
Monika Perďochová, studentka 4. ročníku všeobecného lékařství,
monika.perdochova@gmail.com,
Anna Pokorná, studentka 2. ročníku všeobecného lékařství, anna.pokorna@gmail.com.
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O dalších zástupcích studentské komory a náhradnících bude hlasováno na
říjnovém zasedání AS 3. LF UK.
náhradníci:
Doc. Ing. Jana Vránová, CSc., Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky,
jana.vranova@lf3.cuni.cz,
Mgr. Ivana Hrebíčková, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie,
iva.hrebickova@gmail.com,

MUDr. Olga Jiroutová, Stomatologická klinika, jir.oli@seznam.cz,
MUDr. Eva Maňáková, Ph.D., Ústav histologie a embryologie, eva.manak@post.cz,
Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D., Ústav ošetřovatelství, jana.hermanova@lf3.cuni.cz,
PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D., Klinika psychiatrie, jana.koprivova@nudz.cz,
MUDr. Jitka Bušková, Ph.D., Klinika psychiatrie, jitka.buskova@nudz.cz.

Zapisovatelka: Ing. Ludmila Sádecká, tajemnice AS 3. LF UK, ludmila.sadecka@lf3.cuni.cz,
tel. 267102107.
Komise na svém prvním zasedání zvolí předsedu.

Návrhy na kandidáty podávají členové akademické obce

nejpozději do 10,00 hodin dne 25. října 2016 do volebních uren
v hale děkanátu.

a) Návrhy musí být podány písemně a musí obsahovat:
-

jméno a příjmení kandidáta, jeho pracoviště nebo obor studia a ročník,
zařazení do příslušné komory (pedagogická/studentská),
název části AS 3. LF UK, do které hodlá pedagog nebo student kandidovat:
akademičtí pracovníci z klinických pracovišť,
akademičtí pracovníci z teoretických oborů,
studenti bakalářského programu,

studenti magisterského studijního oboru v ČJ,

studenti magisterského studijního programu v AJ,

studenti doktorského studia.

b) K podávání návrhů je zpracován a zveřejněn (na intranetu a v hale fakulty)
formulář, kterého je možné využít (není však podmínkou, pokud návrh v jiné
podobě bude obsahovat vše požadované).

Voleni do AS 3. LF UK nemohou být: děkan, proděkani a tajemník fakulty – takovéto
návrhy proto nepodávejte.

Návrhy podané po stanoveném termínu, návrhy podané mimo volební urnu nebo
návrhy neobsahující všechny potřebné náležitosti nebudou do voleb
zaregistrovány!
Volby členů Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy upravuje Volební
a jednací řád Akademického senátu 3. lékařské fakulty.
Za správnost:
Ing. Ludmila Sádecká
tajemník AS 3. LF

Mgr. Marek Vácha, Ph.D., v.r.
předseda AS 3. LF UK
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