Akademický senát
Fakulty strojního inženýrství VUT
Technická 2
616 69 Brno

V Brně dne 26. září 2013

Akademický senát Fakulty strojního inženýrství VUT (dále „AS FSI“) v souladu s § 27
odst. 1 písm. g) zák. č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění a dle čl. 1 odst. 3
přílohy č. 2 k Volebnímu a jednacímu řádu AS FSI (dále „VJŘ AS FSI“)

VYHLAŠUJE VOLBU
kandidáta na jmenování děkanem
Příprava a průběh volby se řídí Volebním řádem pro volbu kandidáta na jmenování děkanem
(dále „Volební řád“), který je přílohou č. 2 VJŘ AS FSI, a doplňujícími pokyny a termíny,
schválenými AS FSI na zasedání dne 26. září 2013:
• Přípravu volby zajišťuje a průběh volby řídí volební a návrhová komise AS FSI (čl. 2
odst. 1 přílohy č. 2 Volebního řádu) ve složení:
Doc. Ing. Jan Brandejs, CSc.
Doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D.
Doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.
Doc. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
Ing. Hana Druckműllerová
Ing. David Kutálek
Bc. Jakub Kůdela
Návrhy kandidátů na jmenování děkanem mohou podat členové akademické obce FSI
písemně volební a návrhové komisi (čl. 3 odst. 1 a 2 Volebního řádu) přímo nebo
prostřednictvím sekretariátu AS FSI (pí. Rohovská, A4/206) do pondělí 11. listopadu 2013
do 13:00 hod. V případě, že volební komise zjistí v návrhu formální nedostatky, neprodleně
vyzve navrhovatele k jejich odstranění do 14. 11. 2013 do 13.00h.

• Návrhy musí obsahovat zejména (čl. 3 odst. 2 Volebního řádu):
•
•
•

jméno a příjmení vč. titulů, věk, zařazení a pracoviště navrhovaného kandidáta,
souhlas navrženého s kandidaturou,
jméno a podpis navrhovatele (-ů).

V případě, že volební komise zjistí v návrhu formální nedostatky, neprodleně vyzve
navrhovatele k jejich odstranění do 14. 11. 2013 do 13.00h.
• Podmínkou kandidatury je vypracování volebního programu včetně návrhu proděkanů a

jeho předání volební a návrhové komisi (čl. 3 odst. 3 Volebního řádu) do pondělí
18. listopadu 2013 do 13:00 hod.
• Volební a návrhová komise rozešle neprodleně obdržené volební programy kandidátů

elektronickou poštou členům AS FSI a zveřejní je na úřední desce FSI a v informačním
systému FSI.
• Z obdržených návrhů splňujících všechny náležitosti sestaví volební a návrhová komise

kandidátní listinu (čl. 3 odst. 4 Volebního řádu), kterou předá předsedovi AS FSI do pátku
22. listopadu 2013 do 12:00 hod.
• Předvolební shromáždění akademické obce FSI VUT s kandidáty na jmenování

děkanem (čl. 3 odst. 5 přílohy č. 2 Volebního řádu) se bude konat ve čtvrtek 28. listopadu
2013 ve 14:00 hod. v posluchárně P4. Mimo dotazů, které bude možno klást kandidátům
na tomto shromáždění písemně nebo ústně, lze dotazy předat do úterý 26. listopadu 2013
do 15:00 hod. volební a návrhové komisi. Ta je neprodleně předloží kandidátům.
• Volba kandidáta na jmenování děkanem proběhne na řádném zasedání AS FSI dne

5. prosince 2013.
Za Akademický senát FSI

Doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.
předseda AS FSI

