Vyhlášení řádných voleb
do Akademického senátu Vysoké školy polytechnické Jihlava
na tříleté funkční období prosinec 2011 až listopad 2014

1. Termín voleb
V souladu s § 8 zák. č. 111/ 1998 Sb. (zák. o vysokých školách) a Volebním a jednacím řádem
Akademického senátu VŠPJ se

ve středu dne 9. listopadu 2011 od 8:45 do 15:15 hod
uskuteční volby 15 členů (a 4 náhradníků) do Akademického senátu VŠPJ, z toho
deseti členů (+dvou náhradníků) do Akademické komory a
pěti členů (+dvou náhradníků) do Studentské komory.
Volby s tajným hlasováním budou probíhat v budově VŠPJ, Tolstého 16, Jihlava, v předsálí AULY.

2. Způsob vytváření kandidátní listiny
Kandidátní listina obsahuje abecední seznam kandidátů rozdělených dle komor. U kandidátů se
uvede jméno a příjmení, rok narození a studijní obor či katedra.
Kandidátní listinu sestavuje volební komise na základě písemně předaných přihlášek jednotlivých
kandidátů (vzor přihlášky kandidáta s povinnými údaji viz níže). Kandidát do studentské komory musí
mít pět navrhovatelů z řad studentů, kandidát do akademické komory tři navrhovatele z řad
akademických pracovníků. Kandidátem nemůže být člen volební komise.
Přihlášky se odevzdávají v zalepené obálce na podatelnu-pokladnu školy (dveře č. 1N004) s adresou
„Senát VŠPJ“.
Uzávěrka pro příjem přihlášek je pondělí 1. listopadu 2011. Kandidátní listina bude zveřejněna dne
2/11/2011.
V případě, že navržený kandidát nebude v den voleb studentem či akademickým pracovníkem, bude
na kandidátní listině i hlasovacích lístcích dodatečně přeškrtnutý. Přihláška musí mít originální ruční
podpisy, nelze ji scanovat a zaslat emailem.
Kandidátní listina bude vyvěšena do 10/11/2011 v originální písemné verzi s podpisem předsedy
volební komise na úřední desce ve vestibulu školy a v elektronické verzi bude zveřejněna na
webových stránkách školy, případně dalších komunikačních kanálech.

Přihláška kandidáta – VZOR
Přihlašuji se do voleb na člena Akademického senátu VŠPJ pro tříleté funkční období prosinec
2011 až listopad 2014.
Mám zájem vykonávat čestnou funkci člena samosprávného orgánu VŠPJ a účastnit se tím
řízení veřejné vysoké školy.
Souhlasím se zveřejněním svého jména v Seznamu kandidátů.
Komora:

akademická

studentská

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem) ………………………………………………………………
Obor studia a rok narození u studentů ………….…………………………………………………
Katedra u akademických pracovníků …………………………………………………………………..

Podpis přihlášeného: ………………………………………………………………………………………
Datum podání přihlášky: …………………………………………
Jména a podpisy navrhovatelů:
..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

3. Průběh voleb
Volební komise u každého voliče zkontroluje, zda se jedná o člena akademické obce VŠPJ s volebním
právem.
Volič – student se před volební komisí prokazuje ISIC kartou. Pokud se student neprokáže ISIC, bude
ověřen v Informačním systému školy a jeho jméno přidáno do elektronického seznamu voličů. Člen
volební komise vydá voliči příslušný hlasovací lístek (do studentské komory).
Volič – akademický pracovník bude ověřován předložením občanského průkazu případně přihlášením
do Informačního systému VŠPJ a jeho účast bude zaznamenána v písemném seznamu. Poté dostane
volební lístek (do akademické komory).
Na hlasovacím lístku budou kandidáti uvedeni v abecedním pořadí. Za zástěnou tajným hlasováním
volič upraví hlasovací lístek tak, že na něm zakroužkuje číslo u jména kandidáta. Zakroužkovat je
možno maximálně deset jmen učitelů či pět jmen studentů. Hlasovací lístek pak volič vhodí do
volební schránky.

Zvoleni budou kandidáti s nejvyšším počtem obdržených hlasů z platných odevzdaných hlasovacích
lístků. Hlasovací lístek, na kterém bude zakroužkováním označeno více kandidátů než deset , resp.
pět, není platný.

4. Volební komise
Volební komise je sedmičlenná a pracuje ve složení
Předseda: Mgr. Pavla Erbenová
Členové:
akad. mal. Vladimír Netolička
Tomáš Kubíček (FR)

Bc. Lukáš Lojda
Lukáš Březina (AI)

Kateřina Krejčí
Monika Skokanová (CR)

Technická podpora (není člen komise): Jakub Podhorský
Volební komise dohlíží na dodržování vnitřních předpisů a pravidel pro volbu Akademického senátu,
odpovídá za řádný průběh voleb, řeší stížnosti na průběh voleb, zpracovává výsledky hlasování
a vyhlašuje na základě zápisu z voleb výsledky voleb.
Zápis z voleb podepsaný všemi členy volební komise obsahuje zejména:
datum voleb, počet oprávněných voličů celkem, počet zúčastněných voličů celkem, závěr, zda jsou
volby platné či nikoliv.
Pokud jsou volby platné, uvedou se výsledky tajného hlasování (jméno kandidáta, počet hlasů)
a závěr hlasování, kdo je zvolen do akademické a studentské komory (+ náhradníci).
Zápis z voleb se v jednom originále předává předsedovi akademického senátu a v jednom originále
rektorovi VŠPJ.
Výsledky voleb se zveřejní do 2 dnů od jejich konání na úřední desce VŠPJ, tj do 11/11/2011.
Přihlášky kandidátů, hlasovací lístky (platné i neplatné), kandidátní listina, seznam oprávněných
voličů a zápis volební komise se ukládají na útvaru kanceláře rektora do agendy Akademického
senátu.
Zveřejněním výsledků voleb a předáním zápisů volební komise končí práce volební komise.
Jihlava, 7. října 2011

RNDr. Miroslav Kružík
předseda Akademického senátu

Mgr. Pavla Erbenová
předseda volební komise

