VOLEBNÍ KOMISE PRO VOLBY
DO AS PEF A AS ČZU V PRAZE
INFORMUJE O VYHLÁŠENÍ VOLEB
do akademických senátů pro období
prosinec 2017 – listopad 2020
dne 11. září 2017
Harmonogram voleb:
16. – 20. 10. 2017

navrhování kandidátů do obou
komor senátů (zaměstnanci a studenti)

23. 10. – 2. 11. 2017 jednání členů komise s navrženými
kandidáty
3. 11. 2017

zveřejnění jmen kandidátů,
kteří kandidaturu přijali

10. 11. 2017

ukončení všech forem volebních kampaní

14. – 15. 11. 2017

volby – zasedací místnost E209 (PEF)
• v úterý od 10.00 do 14.00 hodin
• ve středu od 12.00 do 16.00 hodin

16. 11. 2017

vyhlášení výsledků voleb
Ing. Lucie Vokáčová
předsedkyně volební komise

V Praze dne 11. září 2017

VOLEBNÍ KOMISE PRO VOLBY
DO AS PEF A AS ČZU V PRAZE
Informuje o náležitostech volby

NÁVRHY KANDIDÁTŮ
mohou být podávány za účasti členů volební komise
v zasedací místnosti E209
den
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

datum
16. 10. 2017
17. 10. 2017
18. 10. 2017
19. 10. 2017
20. 10. 2017

čas
10.00 – 12.00 hod.
10.00 – 12.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.
13.00 – 15.00 hod.
10.00 – 12.00 hod.

Návrh kandidáta musí obsahovat:
• jméno a příjmení (včetně titulů),
• katedru (zaměstnanci) / studijní obor a ročník (studenti),
• kontaktní údaje ve formě telefonního čísla a e-mailové adresy,
• písemnou informaci o tom, do kterého z obou senátů
je kandidát navrhován,
• písemnou informaci o tom, do které z komor senátů (zaměstnanecké
nebo studentské) je kandidát navrhován.
Návrh, který bude postrádat některou z výše uvedených náležitostí,
bude vyřazen.
Navrhovatel je povinen prokázat svoji příslušnost k akademické obci
PEF ČZU v Praze (ITIC, zaměstnanecký průkaz, ISIC, index).
Veškeré informace (včetně formuláře na návrh kandidáta) jsou k dispozici také
na webu PEF.
Ing. Lucie Vokáčová
předsedkyně volební komise

V Praze dne 11. září 2017

