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VYHLÁŠENÍ TERMÍNU A MÍSTA KONÁNÍ 

VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

UNIVERZITY KARLOVY 

Akademický senát UK, PedF na svém zasedání dne 13. 10. 2020  

stanovil termín a místo konání voleb do AS UK na UK, PedF.  

 
Volby budou probíhat ve dnech 24.–26. 11. 2020, vždy od 10:00 do 14:00 hodin. Místem konání 

voleb bude vstupní hala budovy fakulty v ulici Magdalény Rettigové 4. 

Zvoleni mohou být za Univerzitu Karlovu, Pedagogickou fakultu celkem 4 zástupci do 

Akademického senátu Univerzity Karlovy, a to 2 z řad akademických pracovníků a 2 z řad 

studentů fakulty.  

Právo volit má každý člen akademické obce fakulty. Volby jsou rovné, tajné a přímé. Hlasuje se 

osobně, zastoupení není přípustné. 

Za kandidáta může být navržen akademický pracovník nebo student, který je členem akademické 

obce fakulty. Návrh může podat každý člen akademické obce fakulty.  

Návrh musí obsahovat1: 

• jméno, příjmení, tituly, pracoviště (u akad. prac.) nebo studijní obor a ročník (u studujících) 

navržené osoby a kontakt na navrženou osobu. 

• souhlas navržené osoby 

• jméno, příjmení, pracoviště (akad. prac.) nebo studijní obor a ročník (studující), datum 

a podpis navrhovatele, resp. navrhovatelky  

 

Přípravu a průběh voleb na fakultě organizuje a řídí dílčí volební komise, jejímž předsedou byl 

zvolen PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. (jiri.stipek@pedf.cuni.cz). 

Návrh musí být předán předsedovi dílčí volební komise (dr. Štípkovi) písemně1 prostřednictvím 

podatelny nejpozději do 2. 11. 2020 do 11:00 hod.  

Harmonogram voleb 

2. 11. 2020 do 11:00 hod.      ukončení podávání návrhů na kandidáty 

do 5. 11. 2020      vyvěšení kandidátní listiny 

24.–26. 11. 2020 (vždy od 10:00 do 14:00)  volby 

do 27. 11. 2020     zveřejnění výsledků voleb 
 

PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. 

předseda dílčí volební komise 
 

 
1 Pro návrh kandidáta lze použít formulář, který je ke stažení na stránkách AS v sekci: 

 „Informace o organizaci a výsledcích voleb do senátu“. 


