
Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana 
Fakulty výrobních technologií a managementu 

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
 

Volební komise ustanovená na 10. zasedání akademického senátu Fakulty výrobních 
technologií a managementu UJEP vyhlašuje 

 

volbu kandidáta na jmenování děkanem FVTM 
 

Volba proběhne podle platného Volebního a jednacího řádu AS FVTM UJEP 
(dle čl. 7,  ods. 1 - 5). 

 
Pokyny pro podávání návrhů (čl. 7 Volebního a jednacího řádu AS FVTM): 

1) Návrhy kandidátů na jmenování děkanem mohou podat jednotliví členové akademické 
obce a Vědecké rady  FVTM  UJEP. 

2) Návrhy kandidátů se podávají na předepsaném formuláři. Pro návrhy slouží  „Návrhový 
lístek“, který je k dispozici v tištěné podobě na veřejné vývěsce nebo webových 
stránkách FVTM. 

2) Návrhy podá navrhovatel písemně na návrhovém lístku, který vloží do zalepené obálky 
nadepsané „Kandidátka pro volbu děkana FVTM“ a předá předsedovi volební komise 
osobně nebo vnitřní poštou UJEP. 

 
 Návrhový lístek musí obsahovat zejména: 

a) jméno a příjmení, včetně titulů, pracovní zařazení a pracoviště navrhovaného kandidáta, 
b) jméno a příjmení navrhovatele ( - ů) s vlastnoručním podpisem, 
c) souhlas navrženého kandidáta s kandidaturou, 
d) datum podání návrhu. 
 

Termíny: 
 
Návrhy na kandidáty na jmenování děkanem FVTM je možné podávat od 26. 4. 2011 do 18. 5. 2011 do 
10 hodin. 
 
Volební komise sestaví z obdržených návrhů, vyhovujících náležitostem kandidátní listinu, která bude 
nejpozději dne 20. 5. 2011 ve 12 hodin zveřejněna na Úřední desce FVTM, na Úřední desce webových 
stránek FVTM. 
 
Shromáždění akademické obce FVTM, na kterém kandidáti, uvedení na kandidátní listině můžou 
seznámit shromáždění se svým volebním programem (max. 15 min., pořadí bude určeno losováním) a 
zodpoví dotazy přítomných členů akademické obce FVTM, se uskuteční dne 24. 5. 2011 od 14 hodin v 
místnosti A3 (Na Okraji). V případě neúčasti kandidáta na shromáždění, zašle kandidát předem svůj 
volební program a životopis předsedovi komise, který předseda komise přednese na shromáždění.  
 
Volbu kandidáta na jmenování děkanem FVTM provedou členové AS FVTM na mimořádném zasedání 
dne 27. 5. 2011 ve 14 hodin v místnosti A3 (Na Okrají). 
 
Složení volební komise:   
 
1. doc. Ing. Štefan Michna, PhD. - předseda volební komise 
2. Ing. Luděk Růžička 
3. Ing. Blanka Skočilasová 


