FARMACEUTICKÁ FAKULTA
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY
Palackého třída 1946/1, 612 42 Brno, Česká
republika

Předsednictvo Akademického senátu Farmaceutické fakulty VFU
Brno
oznamuje, že na svém zasedání 13. 11. 2017 stanovilo
termín volby kandidáta na děkana Farmaceutické fakulty

na čtvrtek 7. 12. 2017 ve 14:30 hodin v posluchárně Pavilonu
Farmacie II
Zasedání AS pro volbu děkana je veřejně přístupné.

Návrhy kandidátů na děkana FaF mohou podávat všichni členové akademické
obce fakulty členům předsednictva AS FaF VFU Brno (doc. Šmejkalovi, Dr. Goňcovi,
Mgr. Elblovi) a to v písemné podobě nejpozději

do 24. 11. 2017 16:00 hod.
Návrh kandidáta na funkci děkana musí obsahovat zejména:
a) jméno a příjmení, včetně akademických a vědeckých titulů, zařazení a pracoviště
navrhovaného kandidáta,
b) jméno, příjmení a podpis navrhovatele

Navržení kandidáti budou kontaktováni předsedou AS FaF VFU Brno kvůli
písemnému vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu se svou kandidaturou.

Definitivní seznam kandidátů, kteří kandidaturu přijali, bude
zveřejněn 29. 11. 2017 ve 12:00 hod.

Kdo je členem akademické obce??
Podle §70 zákona č.111/1998 Sb. Ve znění pozdějších předpisů: Akademickými pracovníky jsou ti
profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a
vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci vysoké školy vykonávajícími v pracovním poměru podle
sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost. Zákon neomezuje členství v AO

rozsahem pracovního úvazku, podmínkou je, že člen AO musí být zaměstnancem FaF a současně
vykonávat pedagogickou a některou další ze zákonem vyjmenovaných činností. Odborník,
vykonávající vyjmenované činnosti na základě dohody konané mimo pracovní poměr, není členem
AO.
Studentem FaF je každá osoba, zapsaná na FaF jako student magisterského nebo doktorského
studijního programu. V době přerušení studia není podle § 61 odst. 2 zákona studentem a tedy ani
členem AO. Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle zákona a tedy ani členy AO.

V Brně dne 13.11. 2017

Doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.
předseda AS FaF

