Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 2/2014 ze dne 24. března 2014
Přítomni:

za akademickou komoru (dále jen AK):
za studentskou komoru (dále jen SK):

10
5

(viz prezenční listina)
(viz prezenční listina)

Hosté:
Omluveni:
Akademický senát VŠP Jihlava má celkem 15 členů (10 akademických pracovníků
a 5 studentů).
Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné.
Program:
1. Úvodní slovo
2. Návrh na jmenování členů Disciplinární komise – ke schválení podle § 9, odst. 1 f)
zák.
3. Volby kandidáta na jmenování rektorem VŠPJ

1. Úvodní slovo
Předseda senátu dr. Šíp přivítal přítomné senátory a požádal o schválení navrženého
programu, schválení ověřovatelů zápisu: L. Příleská, Brychtová a zapisovatelky:
M. Haimannová
Hlasování:
ANO = 13
NE = 0
ZDRŽEL SE = 1
SCHVÁLENO
2. Návrh na jmenování členů Disciplinární komise
AS VŠPJ projednal podle § 9 zák. č. 111/1998 Sb. návrh rektora na doplnění
Disciplinární komise VŠPJ a jako kandidátky na jmenování schvaluje akademické
pracovnice PhDr. Janu Novotnou, Ph.D. a Mgr. Lenku Görnerovou a studentku oboru
Cestovní ruch Lucii Kovářovou.
Hlasování:
ANO = 14
NE = 0
ZDRŽEL SE = 0
SCHVÁLENO
3. Volby kandidátky na jmenování rektorky VŠPJ
Předseda senátu dr. Šíp představil mandátovou a volební komisi:
Komise mandátová: I. Fatrová - předsedkyně, M. Hanáček, L. Příleská
Mandátová komise zkontrolovala předložené materiály (doklady specifikované
v zák. 451/1991 Sb., životopis a volební program) obou kandidátek a konstatovala, že
materiály byly dodány kompletní a v požadovaném rozsahu.

Pro každou kandidátku byly podány 3 návrhy.
Volební komise: Černá - předsedkyně, J. Ryšková, J. Vodňanský
Předsedkyně komise dr. Černá sdělila pravidla průběhu voleb, předala senátorům
volební lístky a senátoři přistoupili k volbě tajným hlasováním.
V průběhu hlasování přišla senátorka Brychtová.
První kolo hlasování 4 hlasy pro doc. Ing. Evu Lajtkepovou, Ph.D.
5 hlasů pro Mgr. Alenu Štěrbovou
Druhé kolo hlasování 7 hlasů pro doc. Ing. Evu Lajtkepovou, Ph.D.
7 hlasů pro Mgr. Alenu Štěrbovou
Třetí kolo hlasování 7 hlasů pro doc. Ing. Evu Lajtkepovou, Ph.D.
7 hlasů pro Mgr. Alenu Štěrbovou

Senátoři přistoupili k dohadovacímu řízení a poté proběhlo čtvrté kolo hlasování.
Čtvrté kolo hlasování 7 hlasů pro doc. Ing. Evu Lajtkepovou, Ph.D.
7 hlasů pro Mgr. Alenu Štěrbovou
Předsedkyně volební komise konstatovala, že ani po 4. kole nezískala žádná
kandidátka většinu, a proto budou vypsány nové volby. O průběhu voleb kandidáta
na funkci rektora sepíše volební komise samostatný zápis.

Příští jednání: pondělí 31. března 2014 v jednací místnosti kanceláře rektora.

Zapsala:

M. Haimannová

Za správnost: Mgr. Ivana Brychtová
Lenka Příleská
Předseda AS: RNDr. Jiří Šíp, Ph.D.
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