
  

 

 

 

U s n e s e n í č. 3 

Akademického senátu Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem 

ze dne 25. září 2019 

Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „AS FF 
UJEP“) v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Volebním řádem 
Akademického senátu UJEP  

 

v y h l a š u j e 

volby do Akademického senátu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále AS UJEP) funkční období 
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022 

 

1) Místo a termín konání voleb. Volby na Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem se uskuteční ve dnech 
18., 20. a 22. listopadu 2019, vždy od 9:00 do 15:00. Volební místo bude k dispozici ve vstupním 
vestibulu budovy fakulty (Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem). 

2) Návrh kandidátů na členství v obou komorách AS UJEP se řídí Volebním řádem AS UJEP, 
https://elf.ujep.cz/as/. Termín a způsob podání návrhu: Návrhy na kandidáta je nutno odevzdat v 
písemné formě nejpozději do 5. listopadu 2019, 15.00 na děkanát Filozofické fakulty UJEP, asistentce 
děkanky (Mgr. Jana Burdová) nebo přímo předsedkyni volební komise na této fakultě (Mgr. Gabriela 
Šilhavá). 

V návrhu je nutno uvést tyto náležitosti: Základní identifikační údaje kandidáta – jméno, příjmení, 
tituly, kontakt (e-mail, popř. telefon); Komora AS UJEP, do níž bude kandidát volen; Podpis kandidáta 
vyjadřující jeho souhlas s kandidaturou; Informace o navrhovateli (příp. navrhovatelích) daného 
kandidáta (jméno, příjmení, tituly). Navrhovatelem může být pouze člen Akademické obce Filozofické 
fakulty UJEP v Ústí nad Labem. 

3) Zastoupení Filozofické fakulty UJEP v AS UJEP. V AS UJEP zastupuje každou součást univerzity pět 
zvolených zástupců (3 v akademické komoře a 2 ve studentské komoře). 

4) Prezentace volebního programu jednotlivých kandidátů. Kandidáti na členství v AS UJEP mají možnost 
prezentovat své volební programy prostřednictvím „volebního panelu“ umístěného ve vstupním 
vestibulu budov FF UJEP (Pasteurova 13, 400 96 Ústí nad Labem) a dále prostřednictvím webové 
prezentace fakulty (http://ff.ujep.cz/akademicky-senat – v sekci Volby do AS UJEP). Materiály je nutno 
zaslat předsedkyni volební komise Mgr. Šilhavé (gabina.silhava@seznam.cz), která zajistí zveřejnění 
programu konkrétního programu. 

5) Dotazy, připomínky. Veškeré podněty k průběhu voleb do Akademického senátu UJEP lze směřovat ke 
kterémukoliv ze členů dílčí volební komise za FF UJEP. Kontakty na jednotlivé členy jsou k dispozici 
v příloze č. 1 níže. 

6) Předsedkyně dílčí volební komise: Mgr. Gabriela Šilhavá  

 

Hlasování: ano – 7, ne – 0, zdržel se 0, Schváleno 

                        

 

Mgr. Vilém Zábranský, Ph.D. 

                              předseda AS FF UJEP 
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Příloha č. 1, Složení dílčí volební komise 

 

Předsedkyně:  Mgr. Gabriela Šilhavá, gabina.silhava@seznam.cz   

 Členové: Ondřej Černý, ocernoch@seznam.cz   

Mgr. Andrea Frydrychová, andrea.frydrychova@ujep.cz   

   Lucie Koubová, luica@seznam.cz   

PhDr. Miloslav Krieger, CSc., miloslav.krieger@ujep.cz   

ThLic. David Peroutka, Ph.D., peroutka.ujep@seznam.cz    

Valerie Šimůnková, valerie.simunkova@gmail.com  
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