Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava vyhlašuje

volby
kandidáta na funkci rektora VŠP Jihlava
1. Termín voleb
V souladu s § 9 a 10 zák. č. 111/ 1998 Sb. (zák. o vysokých školách) a Volebním a jednacím řádem
Akademického senátu VŠPJ se

v pondělí 24. března 2014 od 13:30 hodin
uskuteční volba kandidáta na funkci rektora VŠPJ. Volby s tajným hlasováním budou probíhat
v zasedací místnosti č. 1N025, VŠPJ, Tolstého 16, Jihlava.
2. Harmonogram voleb
15. listopadu 2013 (pátek)
vyhlášení termínu voleb na nástěnce senátu a na webových stránkách školy
do 17. února 2014 včetně (pondělí)
předání jmen kandidátů předsedovi AS VŠPJ RNDr. J. Šípovi, Ph.D.
do 27. února 2014 včetně (čtvrtek)
kandidáti předají životopis a volební program předsedovi AS VŠPJ RNDr. J. Šípovi Ph.D.
do 3. března 2014 (pondělí)
zveřejnění životopisů a volebních programů kandidátů na nástěnce AS a webových stránkách
školy
12. března 2014 (středa) 14:00 hodin
veřejné shromáždění akademické obce (představení a projevy kandidátů)
24. března 2014 (pondělí) 13:30 hodin
zasedání akademického senátu spojené s tajným hlasováním členů AS o kandidátovi na funkci
rektora. Zveřejnění zápisu z jednání AS a výsledků voleb na nástěnce AS a webových stránkách
do 2 dnů po skončení volby.

3. Způsob navrhování kandidátů
Kandidáty na funkci rektora může předložit:
a) vedoucí katedry - každá katedra může navrhnout nejvýše jednoho kandidáta. O způsobu
výběru kandidátů rozhodují členové kateder samostatně.
b) skupina 20 členů Akademické obce VŠPJ. Obsah písemného podání - viz vzor níže.
Podání se odevzdávají osobně nebo poštou předsedovi AS VŠPJ RNDr. J. Šípovi, Ph.D.
Navržení kandidáti odevzdají podle výše uvedeného harmonogramu nejpozději do 27. února
2014 (rozhodující je datum doručení) osobně, nebo poštou předsedovi senátu svůj životopis
a volební program v celkovém rozsahu nejvýše dvě strany A4 formátu se svým podpisem. Tyto
materiály se zveřejní podle harmonogramu nejpozději 10 dnů před konáním voleb. Navržení
kandidáti v témže termínu dodají doklady specifikované v zákoně č. 451/1991 Sb. v platném
znění, nebo formou čestného prohlášení, jež zohlední všechny skutečnosti, které zmiňuje tento
zákon pro způsobilost výkonu funkce rektora. Kandidáti mohou v rámci školy propagovat svou
kandidaturu pomocí dalších prezentací.
VZOR

Podání návrhu kandidáta na funkci rektora VŠPJ
Jméno a příjmení kandidáta: …………………………………………

Souhlasím se svojí kandidaturou na funkci rektora VŠPJ ve volbách konaných dne 24. března 2014
Podpis kandidáta: ………………………………..
Navrhovatel: (příjmení a jméno vedoucího katedry dle bodu 3a) nebo skupiny členů akademické
obce dle bodu 3b) s vlastnoručními podpisy)
Příjmení a jméno
Podpis
………………………………………………………………..………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….

Datum podání: …………………………

4. Představení kandidátů
Navržení kandidáti se představí akademické obci VŠPJ na veřejném shromáždění dne 12. března
2014 ve 14:00 hodin v aule VŠPJ. Veřejné shromáždění akademické obce řídí člen senátu,
navržení kandidáti na funkci rektora vystupují se svými projevy v abecedním pořadí. Po
představení všech kandidátů bude zahájena rozprava.
5. Volby
Volba kandidáta na funkci rektora je tajná. Členové senátu odevzdají hlasovací lístky, přičemž za
platný se považuje ten hlasovací lístek, který obsahuje jméno pouze jediného kandidáta. Ostatní
jména musí být škrtnuta. Vítězem voleb se stává kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů
z celkového počtu členů senátu, tj. minimálně 8 hlasů. Nezíská-li žádný z kandidátů na funkci
rektora nadpoloviční většinu hlasů z celkového počtu členů Akademického senátu již v prvním
kole, pokračuje se druhým kolem hlasování. Pokud se voleb zúčastní pouze jediný kandidát, který
v prvním kole hlasování nezíská nadpoloviční většinu potřebných hlasu, vyhlásí akademický senát
volby nové. Do dalšího kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů (v případě rovnosti
počtu hlasů i více kandidátů). Pokud získají postoupivší kandidáti ve dvakrát opakovaném
hlasování vždy stejný počet hlasů, nastupuje dohodovací řízení s opakováním hlasování. Pokud
nebude rektor zvolen ani ve 4. kole volby, vyhlásí Akademický senát volby nové.
Volby řídí předseda senátu, který za dozoru a součinnosti ostatních členů otevře volební
schránku, sečte hlasy a vyhlásí výsledek voleb.
Výsledky voleb se zveřejní buď samostatným zápisem, nebo budou součástí zápisu zasedání
senátu. Akademický senát VŠPJ navrhne prostřednictvím ministra školství, mládeže a
tělovýchovy vítězného kandidáta prezidentovi republiky ke jmenování rektorem VŠPJ.
Jihlava 15. listopadu 2013

RNDr. Jiří Šíp, Ph.D.
předseda AS VŠPJ

