
Zápis ze zasedání AS PřF UJEP
konaného dne 20. 10. 2021

Přítomní: doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D.
Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.
Mgr. Pavel Kaule
Anežka Koutníková
Bc. Jan Kuřil
Bc. Eliška Láchová
Mgr. Jindřich Matoušek, Ph.D.
PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D.
Mgr. Kateřina Přibylová
Mgr. Květuše Sýkorová
Mgr. Marcel Štofik, Ph.D.

Nepřítomní:
Omluvení: Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.

Mgr. Martin Dolejš, Ph.D.
Ing. Magda Škvorová, Ph.D.

Tajemník: Mgr. Martin Kozakovič (tajemník AS PřF UJEP)
Hosté: doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (proděkan pro vnější a zahraniční vztahy)

Mgr. Tereza Dušková
Mgr. Adéla Jagerová
Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D.
Anna Matoušková
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc. (proděkan pro vědu a výzkum)
RNDr. Martin Švec, Ph.D. (proděkan pro studium)
doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. (děkan)

Návrh programu zasedání:

1. Schválení programu zasedání.

2. Schválení zápisu z minulého řádného zasedání.

3. Vyhlášení řádných voleb do AS PřF UJEP.

4. Informace o rozpočtu k 30. 9. 2021.

5. Různé

Zahájení: 13.02

Senátoři jsou přítomni v počtu 11 ze 14. Nepřítomni jsou senátoři Vladan Hruška, Martin
Dolejš a Magda Škvorová, kteří se předem omluvili. Senát je schopen usnášení.

Předseda AS PřF UJEP přivítal senátory a hosty.



1. Schválení programu zasedání.

Předseda AS PřF UJEP uvedl první bod a vyzval senátory ke komentářům stran
navrhovaného programu zasedání. Přítomní senátoři neměli k předloženému bodu výhrady.
Předseda AS PřF UJEP vyzval senátory k hlasování o programu zasedání.

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje program mimořádného zasedání.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování.

Usnesení bylo přijato.

2. Schválení zápisu z minulého řádného zasedání a z per rollam hlasování.

Předseda AS PřF UJEP vyzval senátory k připomínkám ohledně schválení zápisů z minulého
řádného zasedání a z per rollam hlasování. Přítomní senátoři neměli k předloženému bodu
připomínky. Předseda AS PřF UJEP vyzval senátory k hlasování o schválení zápisů.

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje zápisy z minulého řádného zasedání a z per rollam
hlasování.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování.

Usnesení bylo přijato.

3. Vyhlášení řádných voleb do AS PřF UJEP.

Předseda AS PřF UJEP představil senátu navrhovanou předsedkyni a místopředsedkyni
volební komise. Senátor Štofík konstatoval, že akademičtí pracovníci katedry biologie mají
zájem na vytvoření druhého volebního místa v CBEO. Z organizačního hlediska navrhl, aby
komise připravila dvě urny, z nichž jedna bude přesunuta do CBEO. Senátor Štofík dále
nabídl odvoz urny a části volební komise ve složení nejméně jeden student a nejméně jeden
akademický pracovník do CBEO. Následně proběhla obecná diskuze přítomných senátorů,
na jejímž základě bylo formulováno následující usnesení. Předseda AS PřF UJEP vyzval
přítomné senátory k hlasování.

Usnesení: AS PřF UJEP dle čl. 6, odst. 1 volebního řádu vyhlašuje řádné volby členů
akademického senátu na funkční období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023 a stanovuje

a) harmonogram voleb a termín voleb na středu 24. 11. 2021 od 08.00 do 16.00,
přičemž volební místnost v atriu budovy CBEO KBI PřF, Za Válcovnou 1000/8,
400 96 Ústí nad Labem, bude otevřena v čase od 10.00 do 11.00.

b) volební místa ve vstupní hale budovy CPTO, Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad
Labem a v atriu budovy CBEO KBI PřF, Za Válcovnou 1000/8, 400 96 Ústí nad
Labem.

c) volební komisi ve složení Mgr. Adéla Jagerová (předsedkyně), RNDr. Thu Huong
Nguyen Thi, Ph.D, RNDr. Veronika Pitrová, Ph.D., Mgr. Jiří Škvára, Ph.D., Mgr. Petr
Trahorsch, Ph.D., Mgr. Dominika Wrobel, PhD., Saliha Afzaal, Mgr. Tereza Dušková
(místopředsedkyně), Ondřej Kmínek, Veronika Trnková, Kristýna Šedivá, Mgr. Ondřej
Šmíd, Daniela Zbořilová s vědomím, že všichni členové vyslovili souhlas s výkonem
této funkce.

d) počet mandátů a volební okrsky do Studentské komory a Akademické komory dle
senátem předem schválené směrnice děkana, které je součástí dokumentu Vyhlášení
voleb.

e) formu a způsob doručení návrhu kandidáta, které jsou součástí dokumentu Vyhlášení



voleb.

Vyhlášení voleb, Výzva k podávání návrhů kandidátů a doporučené formuláře pro návrhy
kandidátů budou zveřejněny 21. 10. 2021 na webových stránkách fakulty a na nástěnce AS
PřF UJEP a dále jsou přílohou tohoto zápisu.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování.

Usnesení bylo přijato.

4. Informace o rozpočtu k 30. 9. 2021.

Předseda AS PřF UJEP předal slovo tajemníkovi Lauterbachovi, který konstatoval, že byl
uzavřen rozpočet za září 2021. Dále uvedl, že čerpání se vyvíjí dle předpokladu jak v
jednotlivých kapitolách, tak v celkovém porovnání s minulým rokem. Výrazně větší překročení
rozpočtu je v kapitole 6, což bylo dle tajemníka Lauterbacha způsobeno odpisy z dotací a z
důvodu zařazení budovy CPTO do majetku fakulty. Vzniklé překročení rozpočtu je
kompenzováno příjmy fakulty z odpisů z dotací. Tajemník Lauterbach dále uvedl, že nízké
čerpání bylo zaznamenáno v případě rozvojových programů. Řešitelé projektu jej však
ubezpečili, že toto čerpání bude zajištěno. Tajemník Lauterbach v závěru konstatoval, že nižší
čerpání rozpočtů bylo v uplynulých měsících i na jednotlivých součástech fakulty.

Předseda AS PřF UJEP otevřel obecnou diskuzi. Nikdo se nepřihlásil o slovo.

Senát bere na vědomí informace o rozpočtu k 30. 9. 2021.

5. Různé

Předseda AS PřF UJEP otevřel obecnou diskuzi. Přihlásil se senátor Přibyl.

a. Informovanost začínajících senátorů ohledně ekonomických pojmů ve funkčním
období 2022 až 2023 AS PřF UJEP.

Senátor Přibyl připomněl tajemníkovi Lauterbachovi, že na zasedání senátu dne
16. 12. 2020 v bodě různé, konkrétně „Informovanost začínajících senátorů ohledně
ekonomických pojmů“ senát vyzval tajemníka k přípravě přednášky na téma
ekonomických pojmů. Senátor Přibyl dále konstatoval, že téma je nyní aktuální a bylo
by vhodné ve funkčním období 2022 až 2023 AS PřF UJEP tuto přednášku uspořádat
nově zvoleným senátorům. Tajemník Lauterbach konstatoval, že si na jednání
vzpomíná a nově zvolený senát v ekonomických pojmech poučí.

Senát bere na vědomí Informovanost začínajících senátorů ohledně ekonomických pojmů ve
funkčním období 2022 až 2023 AS PřF UJEP.

b. Studentský projekt monitorování parkoviště na katedře informatiky.

Senátor Fišer se dotázal vedení, zdali by bylo možné monitorovat parkoviště v rámci
studentského projektu na katedře informatiky. Senátor Přibyl se dotázal, jaký by měl
být cíl tohoto monitorování. Senátor Fišer reagoval, že výstupem by byla aplikace,
která ukáže obsazenost parkoviště na školním webu. Děkan Varady upozornil, že by
parkoviště mohlo být díky této aplikaci přednostně obsazeno. Proděkan Bláha
upozornil, že by mohl být problém z hlediska GDPR. Senátor Fišer upřesnil, že
výstupem aplikace by byla mapa zelených a červených obdélníků v souladu s
požadavky GDPR.



Senát bere na vědomí studentský projekt monitorování parkoviště na katedře informatiky.

c. Změna dopravního značení na výjezdu z univerzitního kampusu do ulice Klíšská.

Senátor Štofík se dotazoval vedení na možnost změny dopravního značení na
výjezdu z parkoviště pod budovou CPTO do Klíšské ulice, které zakazuje odbočení
vlevo. Děkan uvedl, že tento podnět by byl vhodný přednést v Akademickém senátu
UJEP a současně upozornil, že rektorát plánuje umístit závory na vjezdy do
kampusu. Tajemník Lauterbach konstatoval, že vznikne ještě jeden vjezd do
kampusu vedle nově vystavěné budovy FSI.

Senát bere na vědomí změnu dopravního značení na výjezdu z univerzitního kampusu do
ulice Klíšská.

Ukončení: 14:08

Zapsal: Mgr. Martin Kozakovič

doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D.
předseda AS PřF UJEP



Vyhlášení řádných voleb

do akademické a studentské komory Akademického senátu

Přírodovědecké fakulty UJEP

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále „AS PřF UJEP“)

dne 20. října 2021 vyhlásil řádné volby členů AS PřF UJEP na funkční období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023 dle

čl. 6, odst. 1 Volebního řádu (v platném znění od 28. února 2018) a stanovuje:

Harmonogram voleb:

- Listinné vyhlášení voleb bude provedeno 21. 10. 2021 do 12.00.

- Podávání návrhů na kandidáty probíhá od 21. 10. 2021 do 5. 11. 2021 do 12.00.

- Kandidátní listiny budou zveřejněny dne 8. 11. 2021 do 15.00 na úřední desce a webových stránkách

https://prf.ujep.cz.

- Kandidáti budou představeni na předvolebním shromáždění dne 10. 11. 2021, které začíná ve 14.00 a

koná se v místnosti 1.03 CPTO (Auditorium 01).

- Volby proběhnou ve středu dne 24. 11. 2021, přičemž volební místa jsou dvě:

- od 8.00 do 16.00 ve vstupní hale CPTO, Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem,

- od 10:00 do 11:00 v atriu budovy CBEO KBI PřF, Za Válcovnou 1000/8, 400 96 Ústí nad Labem.

- Výsledky voleb budou zveřejněny dne 24. 11. 2021 po 16:00 na úřední desce a webových stránkách

https://prf.ujep.cz.

- Stížnosti na průběh voleb je možné podávat do 29. 11. 2021 předsedovi odstupujícího senátu.

- Odstupující senát vypořádá případné stížnosti na průběh voleb do 5. 12. 2021.

- Odstupující senát projedná průběh a výsledky voleb na řádném zasedání 15. 12. 2021.

Volební místa:

Vstupní hala CPTO, Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem

Atrium budovy CBEO KBI PřF, Za Válcovnou 1000/8, 400 96 Ústí nad Labem

Volební komise:

Mgr. Adéla Jagerová (předsedkyně) KFY Adela.jagerova@seznam.cz

RNDr. Thu Huong Nguyen Thi, Ph.D KCH Thu-Huong.Nguyen-Thi@ujep.cz

RNDr. Veronika Pitrová, Ph.D. KMA Veronika.Pitrova@ujep.cz

Mgr. Jiří Škvára, Ph.D. KI Jiri.Skvara@ujep.cz

Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D. KGEO Petr.Trahorsch@ujep.cz

mailto:Adela.jagerova@seznam.cz
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Mgr. Dominika Wrobel, PhD. KBI dominika.wrobel@ujep.cz

___________________________________________________________________________

Saliha Afzaal KI salihaafzaal9@gmail.com

Mgr. Tereza Dušková (místopředsedkyně) KCH DuskovaTereza@post.cz

Ondřej Kmínek KMA onykmin@gmail.com

Veronika Trnková KMA likika.veronika@seznam.cz

Kristýna Šedivá KBI kristinasediva87@gmail.com

Mgr. Ondřej Šmíd KGEO ondra.smith@seznam.cz

Daniela Zbořilová KBI zborilovadaniela@seznam.cz

Komory AS PřF UJEP:

Akademická komora AS PřF UJEP

obsazuje se celkem devět mandátů (šest vázaných mandátů a tři volné mandáty)

Studentská komora AS PřF UJEP

obsazuje se celkem šest mandátů (čtyři vázané mandáty a dva volné  mandáty)

Volební okrsky pro volby do akademické komory AS PřF UJEP:

šest vázaných mandátů

okrsek biologický: katedra biologie

okrsek fyzikální: katedra fyziky

okrsek geografický: katedra geografie

okrsek chemický: katedra chemie

okrsek informatický: katedra informatiky

okrsek matematický: katedra matematiky

tři volné mandáty

Volební okrsky pro volby do studentské komory AS PřF UJEP:

čtyři vázané mandáty

okrsek biologicko-chemický

B Biologie

B Biologie pro vzdělávání

B Chemie

B Chemie a toxikologie

mailto:dominika.wrobel@ujep.cz
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B Chemie pro vzdělávání

N Analytická chemie životního prostředí a toxikologie 

N Biologie

N Ekologie a ochrana prostředí

N Chemie

N Učitelství biologie pro střední školy

N Učitelství chemie pro střední školy

okrsek geografický

B Geografie

B Geografie pro vzdělávání

N Geografie

N Učitelství geografie pro střední školy

P Geografie transformací

P Geographies of Transformations

okrsek informatický

B Aplikovaná informatika

B Informatika

B Informatika pro vzdělávání

N Aplikovaná informatika

N Učitelství informatiky pro střední školy

okrsek matematicko-fyzikální

B Aplikovaná fyzika

B Aplikované nanotechnologie 

B Applied Physics

B Fyzika

B Fyzika pro vzdělávání

B Matematika

B Matematika pro vzdělávání

B Matematika ve firmách a veřejné správě

B Physics

B Počítačové modelování ve vědě a technice

N Aplikované nanotechnologie

N Aplikované plazmové technologie

N Fyzika

N Matematika

N Nanotechnologie

N Nanotechnology

N Physics



N Počítačové modelování ve vědě a technice

N Učitelství fyziky pro střední školy

N Učitelství matematiky pro střední školy

P Aplikované iontové technologie

P Aplikované nanotechnologie 

P Computer Modelling in Science and Technology

P Fyzika

P Matematika

P Nanotechnologie

P Nanotechnology

P Physics

P Počítačové modelování ve vědě a technice

2 volné  mandáty

Formu a způsob doručení návrhu na kandidáta:

Písemný návrh kandidáta se předkládá k rukám člena volební komise ve dvojím vyhotovení do 5. 11. 2021

12.00. Člen volební komise potvrdí navrhovateli přijetí kandidatury na obou vyhotoveních podpisem a datem,

přičemž jeden dokument zachová a druhý dokument vrátí navrhovateli kandidáta. Zároveň v tomto termínu

musí být zaslán stručný životopis kandidáta na email předsedkyně volební komise Mgr. Adély Jagerové

(Adela.jagerova@seznam.cz). Doporučené formuláře jsou přílohou tohoto vyhlášení, zveřejněny na úřední

desce PřF UJEP a rovněž k dispozici ke stažení na stránkách https://prf.ujep.cz.

Písemný návrh kandidáta do akademického senátu musí obsahovat:

a) jméno a příjmení, tituly

b) souhlas s kandidaturou podepsaný kandidátem

c) studijní program (v případě kandidatury do studentské komory)

d) katedru nebo pracoviště a pracovní zařazení (v případě kandidatury do akademické komory),

e) volební okrsek na kandidátce, případně zda kandidát podle čl. 5 odst. 3 VŘ AS PřF UJEP kandiduje jako

nezařazený

f) stručný životopis kandidáta

g) kontakt na kandidáta (e-mail, telefon)

h) informace o navrhovateli dle písmen a), c) a d), podpis navrhovatele.

Poznámky:

- příslušné formuláře jsou ke stažení na webu fakulty https://prf.ujep.cz.

- dle VŘ AS PřF UJEP (čl. 5, odst. 2, 3 a 6): Akademičtí pracovníci se do okrsků zařazují podle své

příslušnosti ke katedrám a pracovištím fakulty. Pokud je akademický pracovník současně členem více

pracovišť, může kandidovat pouze v jednom okrsku. Pokud není pracoviště akademického pracovníka

mailto:Adela.jagerova@seznam.cz
https://prf.ujep.cz/


uvedeno pod žádným volebním okrskem, může akademický pracovník kandidovat jako nezařazený a

může obsadit volný mandát. Každému volebnímu okrsku odpovídá jeden mandát vázaný k tomuto

volebnímu okrsku.

- dle VŘ AS PřF UJEP (čl. 9, odst. 1): Na kandidátní listinu akademické komory senátu jsou zapsáni ti

akademičtí pracovníci fakulty, kteří byli navrženi alespoň jedním jiným akademickým pracovníkem

fakulty. Kandidáti do akademické komory jsou voleni akademickými pracovníky fakulty.

- dle VŘ AS PřF UJEP (čl. 5, odst. 5 a 6): Studenti se do volebních okrsků zařazují podle studijního

programu, ve kterém na fakultě studují. Pokud student současně studuje více studijních programů,

může kandidovat pouze v jednom volebním okrsku. Každému volebnímu okrsku odpovídá jeden

mandát vázaný k tomuto volebnímu okrsku.

- dle VŘ AS PřF UJEP (čl. 9, odst. 2): Na kandidátní listinu studentské komory senátu jsou zapsáni ti

studenti akademické obce kteří byli písemně navrženi alespoň jedním jiným studentem fakulty.

Kandidáti do studentské komory jsou voleni studenty fakulty.

- dle VŘ AS UJEP, čl. 2, odst. 7): Kandidáti na členství v AS UJEP (dále jen „kandidáti“), kteří jsou

písemně navrhováni alespoň jedním členem Akademické obce UJEP dané fakulty UJEP, musí svůj

souhlas s volbou vyjádřit písemně. V návrhu jsou dále uvedeny základní identifikační údaje kandidáta

včetně jeho elektronické adresy a komora AS UJEP, do které bude kandidát volen. Kandidáti nemohou

být členy žádné volební komise.

- dle VŘ AS UJEP (čl. 2, odst. 11 a 13): Je-li akademický pracovník zároveň zařazen na pracovištích více

fakult, na kterých se volí do AS UJEP, může kandidovat nebo volit pouze na jedné z nich, kterou si zvolí.

Je-li student fakulty UJEP současně akademickým pracovníkem na UJEP, může kandidovat nebo volit

pouze do Akademické komory AS.

- dle VŘ AS UJEP (čl. 2, odst. 12): Je-li student zapsán do studia na více fakultách UJEP, může

kandidovat nebo volit pouze na jedné z nich, kterou si zvolí.



Výzva k podání návrhů kandidátů
do Akademické a Studentské komory Akademického senátu

Přírodovědecké fakulty UJEP
pro řádné volby konané dne 24. 11. 2021

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále „AS PřF UJEP“)

dne 20. října 2021 vyhlásil řádné volby členů AS PřF UJEP na funkční období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023 dle čl. 6,

odst. 1 volebního řádu

na středu dne 24. 11. 2021

od 08:00 do 16:00 ve vstupní hale CPTO

a od 10:00 do 11:00 v atriu budovy CBEO KBI PřF.

Návrhy na kandidáty je možné podávat od 21. 10. 2021 do 5. 11. 2021 12.00 hodin

k rukám libovolného  člena volební komise:

Mgr. Adéla Jagerová (předsedkyně) KFY Adela.jagerova@seznam.cz

RNDr. Thu Huong Nguyen Thi, Ph.D KCH Thu-Huong.Nguyen-Thi@ujep.cz

RNDr. Veronika Pitrová, Ph.D. KMA Veronika.Pitrova@ujep.cz

Mgr. Jiří Škvára, Ph.D. KI Jiri.Skvara@ujep.cz

Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D. KGEO Petr.Trahorsch@ujep.cz

Mgr. Dominika Wrobel, PhD. KBI dominika.wrobel@ujep.cz

___________________________________________________________________________

Saliha Afzaal KI salihaafzaal9@gmail.com

Mgr. Tereza Dušková (místopředsedkyně) KCH DuskovaTereza@post.cz

Ondřej Kmínek KMA onykmin@gmail.com

Veronika Trnková KMA likika.veronika@seznam.cz

Kristýna Šedivá KBI kristinasediva87@gmail.com
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Mgr. Ondřej Šmíd KGEO ondra.smith@seznam.cz

Daniela Zbořilová KBI zborilovadaniela@seznam.cz

Písemný návrh kandidáta se předkládá členovi volební komise ve dvojím vyhotovení. Člen

volební komise potvrdí navrhovateli přijetí kandidatury podpisem a jeden dokument mu

vrátí.

Do 5. 11. 2021 12.00 musí kandidát rovněž zaslat svůj životopis v elektronické podobě

předsedkyni volební komise (Adela.jagerova@seznam.cz).

Doporučené formuláře jsou k dispozici ke stažení na stránkách Přírodovědecké fakulty UJEP

v sekci aktuality.

Písemný návrh kandidáta do akademického senátu musí obsahovat:

a) jméno a příjmení, tituly

b) souhlas s kandidaturou podepsaný kandidátem

c) studijní program (v případě kandidatury do studentské komory)

d) katedru nebo pracoviště a pracovní zařazení (v případě kandidatury do akademické komory),

e) volební okrsek na kandidátce, případně zda kandidát podle čl. 5 odst. 3 VŘ AS PřF UJEP kandiduje jako

nezařazený

f) stručný životopis kandidáta

g) kontakt na kandidáta (e-mail, telefon)

h) informace o navrhovateli dle písmen a), c) a d), podpis navrhovatele.

Komory AS PřF UJEP:

Akademická komora AS PřF UJEP

obsazuje se celkem devět mandátů (šest vázaných mandátů a tři volné mandáty)

Studentská komora AS PřF UJEP

obsazuje se celkem šest mandátů (čtyři vázané mandáty a dva volné  mandáty)

Volební okrsky pro volby do akademické komory AS PřF UJEP:

šest vázaných mandátů

okrsek biologický: katedra biologie

okrsek fyzikální: katedra fyziky

okrsek geografický: katedra geografie

okrsek chemický: katedra chemie

okrsek informatický: katedra informatiky
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okrsek matematický: katedra matematiky

tři volné mandáty

Volební okrsky pro volby do studentské komory AS PřF UJEP:

čtyři vázané mandáty

okrsek biologicko-chemický

B Biologie

B Biologie pro vzdělávání

B Chemie

B Chemie a toxikologie

B Chemie pro vzdělávání

N Analytická chemie životního prostředí a toxikologie 

N Biologie

N Ekologie a ochrana prostředí

N Chemie

N Učitelství biologie pro střední školy

N Učitelství chemie pro střední školy

okrsek geografický

B Geografie

B Geografie pro vzdělávání

N Geografie

N Učitelství geografie pro střední školy

P Geografie transformací

P Geographies of Transformations

okrsek informatický

B Aplikovaná informatika

B Informatika

B Informatika pro vzdělávání

N Aplikovaná informatika

N Učitelství informatiky pro střední školy

okrsek matematicko-fyzikální

B Aplikovaná fyzika

B Aplikované nanotechnologie 

B Applied Physics

B Fyzika

B Fyzika pro vzdělávání

B Matematika

B Matematika pro vzdělávání



B Matematika ve firmách a veřejné správě

B Physics

B Počítačové modelování ve vědě a technice

N Aplikované nanotechnologie

N Aplikované plazmové technologie

N Fyzika

N Matematika

N Nanotechnologie

N Nanotechnology

N Physics

N Počítačové modelování ve vědě a technice

N Učitelství fyziky pro střední školy

N Učitelství matematiky pro střední školy

P Aplikované iontové technologie

P Aplikované nanotechnologie 

P Computer Modelling in Science and Technology

P Fyzika

P Matematika

P Nanotechnologie

P Nanotechnology

P Physics

P Počítačové modelování ve vědě a technice

2 volné  mandáty



NÁVRH KANDIDÁTA DO STUDENTSKÉ KOMORY

AKADEMICKÉHO SENÁTU PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UJEP
pro řádné volby konané dne 24. 11. 2021

Kandidát

Jméno a příjmení, tituly kandidáta:

Studijní program kandidáta:

Volební okrsek:

Kontaktní e-mail nebo telefon:

Stručný životopis kandidáta:

Souhlasím s kandidaturou do Akademického senátu PřF UJEP pro funkční období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.

.............................................................

(podpis navrhovaného kandidáta)

Navrhovatel

Jméno a příjmení, tituly navrhovatele:

Katedra nebo pracoviště a pracovní zařazení navrhovatele:

.............................................................

(podpis navrhovatele)

Předání návrhu libovolnému členovi volební komise.

Datum a čas předání:

.............................................................

(jméno a podpis libovolného člena volební komise)



NÁVRH KANDIDÁTA DO STUDENTSKÉ KOMORY

AKADEMICKÉHO SENÁTU PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UJEP
pro řádné volby konané dne 24. 11. 2021

Kandidát

Jméno a příjmení, tituly kandidáta:

Studijní program kandidáta:

Volební okrsek:

Kontaktní e-mail nebo telefon:

Stručný životopis kandidáta:

Souhlasím s kandidaturou do Akademického senátu PřF UJEP pro funkční období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.

.............................................................

(podpis navrhovaného kandidáta)

Navrhovatel

Jméno a příjmení, tituly navrhovatele:

Katedra nebo pracoviště a pracovní zařazení navrhovatele:

.............................................................

(podpis navrhovatele)

Předání návrhu libovolnému členovi volební komise.

Datum a čas předání:

.............................................................

(jméno a podpis libovolného člena volební komise)




