AKADEMICKÝ SENÁT
SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ
Podle čl. 4 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Slezské univrzity v Opavě (dále
senát) předseda senátu vyhlašuje volby do senátu. Volby do obou komor senátu
(zaměstnanecké a studentské) proběhnou na všech součástech.
Do Ústřední volební komise byli zvoleni:
Mgr. Jiří Jahn, Ph.D. – předseda ÚVK
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. – člen
Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D. – člen
Bc. Tereza Grimmová – člen
Do AS SU v Opavě budou zvoleni kandidáti s nejvyššími počty hlasů na rozhodujících
místech, tzn.
 za pedagogy první 4 kandidáti na každé fakultě
 za studenty první 3 kandidáti na každé fakultě
 za Matematický ústav 1 kandidát, buď student nebo pedagog
V případě stejného počtu hlasů pro kandidáty na posledním volitelném a prvním nevolitelném
místě rozhodne další kolo voleb, kde se již bude hlasovat pouze mezi těmito kandidáty se
shodným počtem hlasů.
Pro navržení kandidáta do AS SU platí následující pravidla:
 Kandidát do AS SU musí být členem akademické obce SU.
 Členství v ústřední volební komisi nebo dílčí volební komisi je neslučitelné s
kandidaturou do senátu.
 Návrh na kandidáta do AS SU může podat každý člen akademické obce SU pouze v rámci
své komory.
 Návrh na kandidáta do AS SU musí obsahovat jméno navrhovaného, komoru, za kterou je
navrhován, podpis navrhovatele, souhlas a podpis navrhovaného.
Termíny a místa přijímání návrhů kandidátů stanoví dílčí volební komise na součástech.
Předsedové dílčích volebních komisí fakult a MÚ předají návrhy na kandidáty do AS SU
ústřední volební komisi SU. Dílčí volební komise zveřejní seznam kandidátů do senátu na
úředních deskách a webových stránkách univerzity a jednotlivých součástí, a to nejpozději 3
pracovní dny před prvním dnem konání voleb do senátu.
Informace o volbách do jednotlivých komor AS SU budou zveřejněny také na webových
stránkách a úředních deskách SU i součástí.
V Opavě 24. 11. 2016
Ing. Werner Bernatík, Ph.D. v. r.
předseda Akademického senátu
Slezské univerzity v Opavě

