
VŠEM ČLENŮM AKADEMICKÉ OBCE  

FAKULTY PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ TUL 
  

S ohledem na úspěšné ukončení studia Mgr. O. Tavody zaniká jeho mandát v komoře 
studentů Akademického senátu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické 
univerzity v Liberci (AS FP TUL). Z důvodu rezignace zaniká mandát Lucii Podhorecké 
a Tereze Turkové. Vzhledem k tomu, že v předchozích volbách do komory studentů AS FP 
TUL nebyl zvolen žádný náhradník, vyhlásil děkan FP TUL podle Zákona o vysokých školách 
(č. 111/1998 Sb.) a Volebního řádu AS FP TU v Liberci 
  
 doplňovací volby do komory studentů AS FP TUL 

 

Děkan FP TUL dne 2. 10. 2018 jmenoval volební komisi v tomto složení: 

 Mgr. Jiří Břehovský, Ph.D. 

 Ing. Jindra Drábková, Ph.D. 

 Mgr. Martin Slavík, Ph.D. 

 Lucie Podhorecká 

 Tereza Turková 

 Mgr. Tereza Šimková 
 

Volby se uskuteční v těchto termínech a na uvedených volebních místech: 

 čtvrtek 18. října 2018  
o 9.30–11.00  

v prostorách foyer, vestibul – 3. patro budovy „G“ – ul. Univerzitní náměstí 1  
o 11.45–13.15 

 přízemí budovy „P“ – ul. Komenského 2  
 

 pátek 19. října 2018 
o 9.30–11.00  

přízemí budovy „P“ – ul. Komenského 2)  

 11.45–13.15 hod.  
v prostorách foyer, vestibul – 3. patro budovy „G“ – ul. Univerzitní náměstí 1  

  



HARMONOGRAM VOLEB: 

1. Písemný návrh kandidáta podává navrhovatel OSOBNĚ, kandidátky přijímá 

zapisovatel volební komise Ing. Jindra Drábková, Ph.D., (budova „G“, 

4. patro, e-mail: jindra.drabkova@tul.cz) po dohodě e-mailem, a to nejdéle 

do středy 10. října 2018 do 15 hodin. 

 
2. Návrhy kandidátů do komory studentů může podávat každý člen nebo 

skupina členů studentů AO FP TUL.  
Formulář návrhu kandidáta je k dispozici na webových stránkách FP TUL 
(http://www.fp.tul.cz/ – sekce Aktuality) 

 

3. Písemný návrh kandidáta musí obsahovat: 

 jméno, příjmení 

 podpis kandidáta na důkaz souhlasu s kandidaturou 

 studijní program 

 ročník 

 kontakt na kandidáta 

 jméno, příjmení a podpis navrhovatele/ů 
 

4. Kandidátní listina bude zveřejněna do čtvrtka 11. 10. 2018 obvyklým 
způsobem (webové stránky FP TUL; děkanát FP TUL, studijní oddělení FP 
TUL; nástěnky kateder) 

 

 VYZÝVÁME VŠECHNY ČLENY AO K ÚČASTI 
 

 

V Liberci, dne 2. října 2018                                           Mgr. Jiří Břehovský, Ph.D.  
                                                                                         předseda volební komise AS FP TUL 

http://www.fp.tul.cz/

