
 

AKADEMICKÝ SENÁT JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ 

 

Vyhlášení voleb do Akademického senátu JAMU 

 

Volební období všech členů AS JAMU skončí ke dni 26. 11. 2016, proto Akademický senát JAMU 
v souladu se zákonem o vysokých školách, Statutem JAMU a s Volebním a jednacím řádem AS JAMU 
vyhlašuje 

 

VOLBY DO AS JAMU NA 14. LISTOPAD 2016 

 

1. Volební komise: 

AS JAMU jmenuje následující členy volební komise: 

Za HF doc. Mgr. Jan Zbavitel, Ph.D., prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.,  za studenty Bc. Jan Čižmář, 
M.A., B.A., dipl. um. 

Za DIFA doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D., doc. MgA. Mgr. Pierre Nadaud, za studenty MgA. Jonáš 
Konývka. 

Předsedkyní volební komise je dle VaJŘ AS JAMU předsedkyně AS JAMU doc. Mgr. Hana Halberstadt. 

2. Časový plán přípravy voleb do AS JAMU: 

Oznámení o vyhlášení voleb a stanovení termínu voleb a seznamy členů akademické obce JAMU 
budou uveřejněny na úředních deskách obou fakult (HF a DIFA) nejpozději 19. 10. 2016. 

Od 20. 10. 2016 do 27. 10. 2016 (14:00 hodin) budou v budovách obou fakult (HF a DIFA) umístěny 
volební urny, do kterých budou moci členové akademické obce vkládat návrhy na kandidáty členství 
v AS JAMU (kandidáti budou navrhováni z řad akademické obce JAMU s výjimkou osob vykonávajících 
funkci neslučitelnou s členstvím v AS JAMU), jméno a příjmení kandidáta musí být čitelné, jinak je 
návrh neplatný. 

Následně vyzve volební komise navržené členy akademické obce, aby vyjádřili souhlas se svou 
kandidaturou, v případě souběhu návrhů téže osoby ve více skupinách (HF akademičtí pracovníci, 
DIFA akademičtí pracovníci, HF studenti, DIFA studenti) také, aby uvedli skupinu, ve které budou 
kandidovat a stali se kandidáty. Nevyjádří-li vyzvaný souhlas do tří dnů ode dne, kdy k tomu byl 
vyzván, platí, že se svou kandidaturou nesouhlasí. 

Nejpozději 10. 11. 2016 budou na úředních deskách fakult vyvěšeny seznamy se jmény kandidátů dle 
skupin: 

č. 1 studenti DIFA, č. 2 studenti HF 

č. 3 akademičtí pracovníci DIFA, č. 4 akademičtí pracovníci HF 



 

 

  

14. Listopadu 2016 proběhnou v budovách obou fakult JAMU v době od 9:00 do 18:00 hodin vlastní 
volby do AS JAMU. 

15. listopadu 2016 volební komise zpracuje výsledky voleb do AS JAMU a vyhlásí je vyvěšením na 
úřední desky fakult a rektorátu. 

Akademický senát je nejvyšším orgánem akademické samosprávy, apelujeme tedy na všechny členy 
akademické obce, aby neopomněli využít svou účastí ve volbách jednoho z nejdůležitějších práv člena 
akademické obce, a to práva přímo se podílet na sestavení rozhodujícího zastupitelského orgánu 
Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. 

 

V Brně dne 19. 10. 2016                                           doc. Mgr. Hana Halberstadt 

                                                                                      předsedkyně AS JAMU 


