
Vyhlášení voleb do AS DIFA JAMU 

 

 

Volby do Akademického senátu  

Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně  

proběhnou ve středu 16. listopadu 2016, v čase od 8
30

 do 18
00

. 
 

17. 10. 2016 v 10
00

 – budou vyvěšeny seznamy členů akademické obce (pedagogů a studentů) nad 

připravenou schránkou, s výzvou k vhazování návrhů pedagogů a studentů, vhodných pro práci v 

AS DIFA JAMU. V návrhu musí být uvedeno čitelné jméno a příjmení navrhovaného. 

Do AS nelze navrhovat rektora, prorektory, kvestora, děkana, proděkany a tajemníka. 
 

25. 10. 2016 ve 14
00

 – bude schránka otevřena a vytvořen seznam navržených. 

 

Od 29. 10. do 1. 11. osloví jednotliví senátoři navržené kandidáty a získají od nich písemný souhlas 

s nominací. Bude vytvořen seznam kandidátů, kteří přijali kandidaturu do voleb AS DIFA. 

 

 

V den voleb 16. 11. 2016 bude tento seznam vyvěšen vedle seznamů členů akademické obce. 

K dispozici budou hlasovací lístky. Členové akademické obce budou volit tajně, zakroužkováním 

jmen svých kandidátů na hlasovacím lístku, a to: 

 

na hlasovacím lístku č. 1 – volič zakroužkuje nejvíce 3 kandidáty z řad studentů fakulty, 

na hlasovacím lístku č. 2 – volič zakroužkuje nejvíce 6 kandidátů z řad zaměstnanců – členů 

akademické obce, kteří vykonávají pedagogickou nebo vědecko-pedagogickou činnost na fakultě. 

Všichni oprávnění voliči, členové akademické obce, mohou volit do obou uvedených skupin. 

 

Hlasovací lístky, na nichž nebude zakroužkováno žádné jméno, nebo naopak bude 

zakroužkováno jmen více, než umožňuje volební řád, nebo budou-li přeškrtané, jsou 

neplatné. 
Volby končí 16. 11. 2016 v 18

00
, kdy bude urna otevřena, proveden zápis a vyhotoven seznam 

volených kandidátů, kteří budou seřazení podle počtu získaných hlasů. Seznam bude vyvěšen na 

tabuli. 

 

Do dvaceti čtyř hodin budou výsledky voleb zveřejněny na úřední desce  

a webových stránkách Divadelní fakulty JAMU. 
 

Členy AS DIFA JAMU se stanou: 3 studenti (členové akademické obce) a 6 pedagogů (členů 

akademické obce) s nejvyšším počtem získaných hlasů. 

 

 

O volby se organizačně postará volební komise jmenovaná dosavadním AS DIFA JAMU. 

 

Předseda volební komise:  doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. – předseda AS DIFA JAMU 

Členové volební komise: Petr Hanák – student činoherního herectví 

    BcA. Sára Čermáková – studentka režie 

 

 

 

 

V Brně dne 17. 10. 2016     Lukáš Rieger, předseda AS DIFA JAMU 


