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 VYHLÁŠENÍ VOLEB  

DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

Akademický senát na svém zasedání dne 17. 2. 2015  

dle čl. 15, odst. 3 Jednacího a volebního řádu vyhlásil svým usnesením  

volby do akademického senátu. 

Volby budou probíhat ve studentské kurii (šest volených zástupců) a I. kurii zaměstnanecké (čtyři 

volení zástupci).  

Volby budou probíhat ve dnech 24. - 27. 3. 2015. Místem konání voleb bude vstupní hala budovy 

fakulty v Rettigové ulici. 

Přípravu a průběh voleb organizuje a řídí volební komise v čele s předseda volební komise Jiřím 

Štípkem.  

Právo volit má každý člen akademické obce fakulty. Volby jsou rovné, tajné a přímé. Hlasuje se 

osobně, zastoupení není přípustné. 

Kandidát na členství v senátu musí být členem akademické obce ve volené kurii. Kandidáta může 

navrhnout kterýkoliv člen akademické obce. Návrhy na kandidáty se odevzdávají předsedovi 

volební komise prostřednictvím podatelny, která opatří návrh razítkem s datem a časem podání 

návrhu. Počet kandidátů není omezen. 

Kandidatura musí být doložena podpisy alespoň 5 členů kurie, za níž uchazeč kandiduje, a jeho 

písemným souhlasem s kandidaturou. Rozhodne-li se kandidát odstoupit z voleb, odevzdá volební 

komisi ve stejné lhůtě písemné prohlášení o rezignaci prostřednictvím podatelny. 

Harmonogram voleb 

17. 2. 2015   vyhlášení voleb 

16. 3. 2015 do 12.00 hod.   ukončení podávání návrhu na kandidáty 

do 18. 3. 2015   vyvěšení kandidátní listiny 

24. - 27. 3. 2015  volby 

do 30. 3. 2015   zveřejnění protokolu o výsledcích voleb 

 

  PhDr. Jiří Štípek, Ph.D., 

předseda volební komise 



 PŘÍLOHA 

Kurie, v nichž probíhají volby: 

 

Studentská kurie 

pozn: Dne 6. 2. 2015 schálil Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze (univerzitní 

senát) nový Volební a jednací řád Akademického senátu naší fakulty. Dosavadní kurie 

(černá, zelená, modrá, …) byly zrušeny a nahrazeny jedinou studentskou kurií, do které 

nyní patří všechny studentky a studenti fakulty. V senátu mají studující kvótu 12 míst 

(z 24). Mandát senátora zvoleného za studentskou kurii je dvouletý. Volby však 

probíhají každý rok a každý rok se volí příslušná polovina senátorů za studentskou kurii 

(6 senátorů). 

 

Vzhledem k tomu, že volby probíhají podle nového Volebního a jednacího řádu poprvé, 

uplatňují se tzv. přechodná ustanovení (viz Volební a jednací řád): „Funkční období 

členů senátu poprvé zvolených podle tohoto řádu bude zkráceno tak, že bude začínat po 

ukončení mandátu nahrazovaného člena senátu a končit 31. března odpovídajícího roku 

podle Čl. 10.“. Z toho pro aktuální volby konkrétně plyne, že dva zvolení senánoři za 

studentskou kurii s nejvyšším počtem získaných hlasů nastoupí svůj mandát ihned (za 

stávající senátory, kterým mandát končí k 1.4.2015), ostatní čtyři zvolení senátoři 

nastoupí až v březnu 2016 (za stávající senátory, kterým mandát končí k 18.3.2016). 

 

I. kurie 

Katedra českého jazyka 

Katedra české literatury 

Katedra anglického jazyka a literatury 

Katedra germanistiky 

Katedra francouzského jazyka a literatury 

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky 

Kabinet výuky cizím jazykům 

Katedra tělesné výchovy 

 

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D., 

předseda volební komise 


