
 

 

Vyhlášení voleb do AS DIFA  
 

 

Volby do Akademického senátu Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických 

umění proběhnou 8. a 9. listopadu 2010 v čase od 8.30 do 16.00 hod .  

 

25. 10. 2010  v 9.00 – 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. Návrhy musí být podepsány navrhovatelem.  

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

 

1. 11. 2010 -  bude  schránka otevřena a vytvořen seznam navržených  

 

Od 2.11. do 5. 1. osloví jednotliví senátoři navržené a získají od nich písemný souhlas či 

nesouhlas s nominací.  Bude vytvořen  seznam kandidátů do voleb AS DIFA. 

 

V den voleb 8. a 9. 11.  bude seznam kandidátů vyvěšen nad  volební urnou  vedle seznamu 

členů akademické obce pro volbu. K dispozici budou hlasovací lístky . Členové akademické 

obce budou volit zakroužkováním jména svých  kandidátů na hlasovacím  lístku a to:  

 

na hlasovacím lístku č. 1 – volič zakroužkuje  nejvíce 6 kandidátů  z řad zaměstnanců- 

členů akademické obce, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak uměleckou, vědeckou a další 

činnost na fakultě, 

na hlasovacím lístku č. 2 – volič zakroužkuje nejvíce 3 kandidáty  z řad studentů fakulty. 

 

Hlasovací lístky, na nichž nebude zakroužkováno žádné jméno, nebo více jmen, nebo 

budou přeškrtané, jsou neplatné 

 

Všichni oprávnění voliči (členové Akademické obce) mohou volit do obou uvedených skupin. 

 

 Volby končí 9. 11. v 16.00 hod., kdy bude urna otevřena, proveden zápis a vyhotoven 

seznam zvolených, seřazených podle počtu získaných hlasů.  Seznam bude vyvěšen na tabuli. 

 

Do 24 hod budou vyvěšeny výsledky voleb. 

 

Členy AS DIFA se stane  6  - pedagogů - členů akademické obce a 3 – studenti- členové 

akademické obce s nejvyšším počet získaných hlasů 

O volby se organizačně postará volební komise, sestavení ze členů dosavadního AS DIFA a 

studentů.. 

 

 Předseda volební komise: Mgr. Karel Hegner 

 

 Členové: Mgr. Hana Charvátová - Halberstadt    

                 Koudelová Tereza – studentka 1.r. DM 

                 Zástěrová Markéta – studentka 1.r. DM 
 

Doc. Mgr. Jan Kolegar, předseda senátu DIFA 

   


