INFORMACE PRO volby do AS FaF VFU Brno
Akademický senát FaF VFU Brno na svém zasedání dne 12. 09. 2017 rozhodl
o vyhlášení řádných voleb:
- zástupců z řad akademických pracovníků Farmaceutické fakulty
- zástupců z řad studentů všech studijních programů Farmaceutické fakulty
Právo navrhovat a volit, stejně jako právo být volen mají všichni studenti
magisterského a doktorského studia FaF, kteří nemají přerušeno studium a všichni
akademičtí pracovníci FaF bez ohledu na výši úvazku.

JAK, KOMU a DOKDY ODEVZDAT NÁVRHY KANDIDÁTŮ:
dle níže přiloženého formuláře
osobně kterémukoliv členu volební komise nebo na e-mail:
asfaf2017@gmail.com
nejpozději do 27. 09. 2017 do 12:00 hod

KDE a KDY BUDOU VOLBY:
Suterén pavilonu farmacie I

12. 10. 2017 8:00 - 15:00 hod

Složení volební komise AS FaF VFU Brno:
předseda: PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.
členové:
Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.
Mgr. Marek Csöllei
Mgr. Jan Elbl
PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D.
Doc. PharmDr. Renata Kubínová, Ph.D.
Doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.
Formuláře pro Návrh na kandidáta do AS FaF VFU Brno a způsob voleb do AS FaF
VFU Brno viz přílohy tohoto dokumentu. V případě nejasností kontaktujte člena
volební komise.
Mgr. Petr Mokrý, Ph.D.
předseda AS FaF

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.
předseda VK AS FaF VFU Brno

Způsob voleb členů AS FaF VFU Brno
(Převzato z Volebního řádu Akademického senátu Farmaceutické fakulty VFU Brno)
Akademický senát FaF VFU Brno je samosprávným zastupitelským orgánem Farmaceutické
fakulty. Je představitelem akademické obce fakulty. AS FaF má 21 členů. 14 zástupců je z řad
akademických pracovníků, 7 zástupců z řad studentů, z toho 5 zástupců z řad studentů
magisterského studijního programu a 2 zástupci z řad studentů doktorského studijního programu.
Funkční období všech jednotlivých členů AS FaF je tříleté, začíná dnem ustavujícího zasedání nově
zvoleného AS FaF. Člen akademické obce může získat mandát člena AS FaF opakovaně.
Volby do AS FaF jsou rovné, přímé, s tajným hlasováním. Volby do AS FaF organizuje a řídí
volební komise FaF, která má nejméně pět členů, z nichž jeden musí být student. Termín voleb
schvaluje AS FaF. Členy volební komise, včetně jejího předsedy, volí AS FaF.
Právo navrhovat a volit své zástupce a být volen do AS FaF má každý člen akademické obce.
Členové akademické obce předají volební komisi písemně své návrhy na kandidáty nejpozději
10 pracovních dní před vyhlášeným termínem konání voleb. Seznam navržených členů akademické
obce, kteří kandidaturu přijali, bude nejpozději 5 pracovních dnů před konáním voleb zveřejněn na
vývěsce akademických senátů VFU Brno a způsobem umožňujícím dálkový přístup členům
akademické obce FaF. Navržený člen akademické obce může přijmout kandidaturu jen za část
akademické obce, ke které přísluší. Student, který je současně akademickým pracovníkem
působícím na FaF a příjme kandidaturu za jednu část akademické obce, nemůže současně přijmout
kandidaturu za druhou část akademické obce FaF.
Členové AS FaF za akademickou obec akademických pracovníků jsou voleni akademickými
pracovníky FaF, členové AS FaF za akademickou obec studentů magisterského a doktorského
studijního programu jsou voleni studenty všech studijních programů společně. Student, který je
současně akademickým pracovníkem působícím na FaF, může volit jen za jednu část akademické
obce.
Volební komise sestaví pořadí kandidátů podle počtu získaných platných hlasů. Mandát člena
AS FaF za akademickou obec akademických pracovníků získá prvních 14 kandidátů s nejvyšším
počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů, které získalo více kandidátů, a počet členů AS FaF za
akademické pracovníky by přesáhl počet 14, se do 5 pracovních dnů uskuteční druhé (příp. další)
kolo voleb. Při nich se určí konečné pořadí hlasováním pouze o těch kandidátech s platnými hlasy
na těch místech pořadí, kteří nemohli z výše uvedeného důvodu jednoznačně mandát člena AS FaF
získat. Zvolení kandidáti za akademickou obec akademických pracovníků s platnými hlasy od 15.
místa výše se stávají náhradníky a nastupují podle pořadí na případná uvolněná místa členů AS
FaF.
Mandát člena AS FaF za studenty magisterského studijního programu získává prvních
5 kandidátů s nejvyšším počtem získaných hlasů a 2 kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů
za studenty doktorského studijního programu. V případě rovnosti získaných hlasů a při určování
náhradníků se postupuje přiměřeně, jako je výše zmíněno u akademických pracovníků. Zvolení
kandidáti za akademickou obec studentů magisterského studijního programu s platnými hlasy od
6. místa a studentů doktorského studijního programu od 3. místa se stávají náhradníky a nastupují
podle pořadí na případná uvolněná místa členů AS FaF.
Výsledky voleb zveřejní volební komise na vývěsce akademických senátů VFU a způsobem
umožňujícím dálkový přístup členům akademické obce nejpozději do dvou pracovních dnů
od posledního dne konání voleb.

Návrh na kandidáta do AS FaF z řad studentů

Jméno a příjmení kandidáta (včetně titulů, tiskacím písmem):
Studijní číslo kandidáta:
Kontakt (e-mail. adresa, tel. č.):

Vyjádření souhlasu navrženého s kandidaturou (nehodící se škrtněte):

Souhlasím

V Brně dne: .............................

Nesouhlasím

...........................................................
podpis navrhovaného kandidáta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vytištěný a vyplněný formulář předejte osobně kterémukoliv členu volební komise.
V případě elektronického podání návrhu pošlete oskenovanou kopii vyplněného formuláře na
e-mail: asfaf2017@gmail.com

Návrh na kandidáta do AS FaF z řad akademických pracovníků

Jméno a příjmení kandidáta (včetně titulů, tiskacím písmem):
Pracoviště:
Kontakt (e-mail. adresa nebo tel. č.):

Vyjádření souhlasu navrženého s kandidaturou (nehodící se škrtněte):

Souhlasím

V Brně dne: .............................

Nesouhlasím

...........................................................
podpis navrhovaného kandidáta

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vytištěný a vyplněný formulář předejte osobně kterémukoliv členu volební komise.
V případě elektronického podání návrhu pošlete oskenovanou kopii vyplněného formuláře na
e-mail: asfaf2017@gmail.com

