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VYHLÁŠENÍ VOLEB 
DO AKADEMICKÉHO SENÁTU

Akademický senát na svém zasedání dne 19. 3. 2013 
dle Čl.15, odst. 3 Volebního a jednacího řádu akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity

Karlovy v Praze vyhlásil svým usnesením volby do akademického senátu.

Volby  budou  probíhat  ve II. kurii  zaměstnanecké  (čtyři  volení  zástupci).  Současně  proběhnou
doplňovací volby ve studentské kurii žluté (na místo jednoho senátora), fialové (na místo jednoho
senátora) a černé (na místo jednoho senátora).

Volby budou probíhat ve dnech 22. - 25. 4. 2013, vždy od 10:00 do 14:00 hodin. Místem konání
voleb bude vstupní hala budovy fakulty v Rettigové ulici.

Přípravu  a průběh  voleb  organizuje  a řídí  volební  komise v čele  s  předsedou  volební  komise
Jiřím Štípkem (jiri.stipek@pedf.cuni.cz),  Eliškou Sedláčkovou (kuuzle@centrum.cz),  Ladislavem
Kašparem (ladislav.kaspar@pedf.cuni.cz) a Matějem Pártlem (parek.v@seznam.cz). 

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 10 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.

Harmonogram voleb

19. 3. 2013 vyhlášení voleb

9. 4. 2013 do 12.00 hod.  ukončení podávání návrhu na kandidáty

do 11. 4. 2013 vyvěšení kandidátní listiny

22. - 25. 4. 2013 volby

do 29. 4. 2013 zveřejnění protokolu o výsledcích voleb

  PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.,

předseda volební komise



PŘÍLOHA

Kurie, v nichž probíhají volby:

Fialová:

Studenti studující jako první obor FILET, OV, PG, PS, PSYCH, SPG, 

SPP, SPPG, SV, U, ZS, ZSV v kombinaci s libovolným oborem jsou za-

řazeni do fialové kurie.

Žlutá:

Studenti studující jako první obor BI, FY, CH, IT, M, RV, TI, TIV, TV, 

TVS, VZ, ZT v kombinaci s libovolným oborem jsou zařazeni do žluté ku-

rie.

Černá: 

Studenti studující jako první obor ČJ v kombinaci s libovolným oborem 

jsou zařazeni do černé kurie.

• Studenti dalších programů a kombinací, nebude-li uvedeno explicitně jinak, jsou za-

řazeni do bílé kurie (ve které nyní volby neprobíhají).

• Studenti v doktorských studijních programech si dle svého uvážení zvolí kurii, jíž bu-

dou členy po celou dobu jejich doktorského studia na fakultě.

II. kurie

Katedra dějin a didaktiky dějepisu

Katedra občanské výchovy a filozofie

Katedra psychologie

Katedra školní a sociální pedagogiky

Katedra primární pedagogiky

Katedra speciální pedagogiky

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.,

předseda volební komise
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