Doplňkové volby do komory studentů Akademického senátu TUL
Dne 30. 8. 2021 složil úspěšně poslední část SZZ student Karel Soběhart, čímž přestal být
studentem a tím pádem i členem akademické obce. Z tohoto důvodu pozbyl svůj mandát člena AS
TUL za okrsek FP. Podle zápisu o výsledcích voleb do komory akademických pracovníků AS TUL a
voleb do komory studentů AS TUL (9. 6. 2020, 10. 6. 2020) není náhradnice či náhradník, kteří by
se uvolněného mandátu mohli ujmout.
Z výše uvedených důvodů vyhlašuje okrsková volební komise pověřená AS FP podle Zákona
o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.), Volebního řádu AS TUL a Volebního řádu AS FP TUL:

Doplňkové volby do komory studentů AS TUL
Na zasedání AS FP TUL byla jmenována volební komise v tomto složení:
Komora zaměstnanců
●
●
●
●
●
●

Mgr. Jiří Břehovský, Ph.D., komora zaměstnanců
Mgr. Petra Peldová, Ph.D., komora zaměstnanců
Mgr. Martin Slavík, Ph.D., komora zaměstnanců
Bc. Vojtěch Konopa, komora studentů
Bc. David Syrovátka, komora studentů
Eliška Suchardová, komora studentů

Volby se uskuteční elektronicky v pondělí 4. října 2021 od 9.00 do 17.00 na volby.tul.cz.
Harmonogram voleb:
1. Písemný návrh kandidáta podává navrhovatel e-mailem předsedovi volební komise,
Mgr. Jiřímu Břehovskému, Ph.D. po dohodě osobně (budova „G“, 4. patro, e-mail:
jiri.brehovsky@tul.cz), nebo zapisovatelce Mgr. Petře Peldové, Ph.D. po dohodě osobně
(budova „P“, 4. patro, e-mail: petra.peldova@tul.cz), a to nejdéle do pátku 24. září 2021 do
12 hod.
2. Návrhy kandidátů do komory studentů může podávat každý člen nebo skupina členů
studentů AO FP TUL.
3. Písemný návrh kandidáta musí obsahovat:
● jméno, příjmení
● podpis kandidáta na důkaz souhlasu s kandidaturou
● jméno, příjmení a podpis navrhovatele/ů
4. Kandidátní listina bude zveřejněna v pátek 24. září 2021 do 14 hod. obvyklým způsobem
(webové stránky FP TUL)
5. Volby se uskuteční elektronicky v pondělí 4. října 2021 od 9.00 do 17.00
6. Vyhlášení výsledků voleb v okrscích a předání výsledků hlavní volební komisi: 4. 10. 2021 do
19.00
Vyzýváme všechny studentky a studenty FP TUL k účasti

