
Vyhlášení voleb do Akademického senátu PřF UJEP

Harmonogram voleb:

 Podávání návrhů na kandidáty probíhá od 25. 9. 2013 do středy 9. 10. 2013 12 hodin 

 Kandidátní listina bude zveřejněna ve čtvrtek 10. 10. 2013 do 15 hodin 

 Předvolební shromáždění se bude konat v úterý 15. 10. 2013 od 17 hodin v CN245

 Volby proběhnou ve čtvrtek  17. 10. 2013 od 8 do 16 hodin 

Volební místo:

Vstupní hala PřF UJEP, budova České mládeže 8

Členové volební komise: 

 Mgr. Jiří Přibyl (KMA, jiri.pribyl@ujep.cz) – předseda 

 Ing. Ivana Kadlečková (KCH, ivana.kadleckova@ujep.cz) – místopředsedkyně

 Kamila Špačková (KBI, spaketka@atlas.cz)

 Karolina Jeřábková (KFY, jeraka@seznam.cz)

 Antonín Čajka (KFY, antonincajka@centrum.cz) 

Seznam volebních okrsků pro volby do studentské komory AS PřF:

 Okrsek matematicko-fyzikální: 
◦ B1001 – Přírodovědná studia; 
◦ B1101 – Matematika; 
◦ B1701 – Fyzika; 
◦ B1702 – Aplikovaná fyzika; 
◦ M1701 – Fyzika; 
◦ N1101 – Matematika; 
◦ N1701 – Fyzika; 
◦ P1101 – Matematika; 
◦ P1701 – Fyzika; 
◦ P1703 – Fyzika;
◦ N3942 – Nanotechnologie
◦ P3942 – Nanotechnologie 

 Okrsek biologicko-chemický: 
◦ B1407 – Chemie; 
◦ B1501 – Biologie; 
◦ N1407 – Chemie; 
◦ N1501 – Biologie

 Okrsek geografický:
◦ B1301 – Geografie; 
◦ N1301 – Geografie



 Okrsek informatický: 
◦ B1802 – Aplikovaná informatika; 
◦ B1801 – Informatika

Seznam volebních okrsků pro volby do akademické komory AS PřF:
 okrsek biologický: katedra biologie
 okrsek fyzikální: katedra fyziky
 okrsek geografický: katedra geografie
 okrsek chemický: katedra chemie
 okrsek informatický: katedra informatiky
 okrsek matematický: katedra matematiky

Forma a způsob doručení návrhu na kandidáta: 

Návrhy je možné podávat písemně do rukou libovolného člena volební komise, popřípadě do rukou 
sekretářky katedry fyziky Lydii Kováčové, a to nejpozději do středy 9. 10. 2013  do 12 hodin. 

Zároveň je v tomto termínu zaslán stručný životopis kandidáta na e-mail předsedy volební komise 
Mgr. Jiřího Přibyla (jiri.pribyl@ujep.cz).

Člen volební komise nebo sekretářka katedry fyziky potvrdí navrhovateli přijetí kandidatury 
podpisem na kopii návrhu kandidáta. Doporučený vzor formuláře je přílohou tohoto vyhlášení.

Předvolební shromáždění akademické obce, na kterém se kandidáti mohou představit, se bude konat
v úterý 15. 10. 2013 od 17 hodin v CN245. 


