AKADEMICKÝ SENÁT HUDEBNÍ FAKULTY
JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ
V důsledku ukončení volebního období AS HF JAMU vyhlašuje Akademický senát HF
JAMU v souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách, Statutem HF JAMU a s
Volebním a jednacím řádem AS HF JAMU

VOLBY DO AS HF JAMU
NA STŘEDU 12. LISTOPADU 2014
s tím, že současně jmenuje volební komisi ve složení:
za pedagogy HF Doc. Zdeněk Šmukař, za studenty HF MgA. Gabriel Rovňák.
Předsedkyní volební komise bude podle VaJ řádu AS HF JAMU předsedkyně AS HF
JAMU prof. PhDr. Jindřiška Bártová
a vyhlašuje tento časový plán přípravy voleb:
♦ oznámení o vyhlášení voleb a stanovení termínu voleb bude uveřejněno na úřední desce
ve vestibulu budovy HF 23. 10. 2014
♦ na stejném místě budou vyvěšeny seznamy členů akademické obce HF JAMU
♦ od 23.10. do 31. 10. 2014 (včetně) bude ve vestibulu budovy HF umístěna volební urna,
do které budou moci členové akademické obce vkládat písemné návrhy na kandidáty
členství v AS HF JAMU (kandidáti budou navrhováni z řad akademické obce HF JAMU,
s výjimkou osob vykonávajících funkci neslučitelnou s členstvím v senátu); jméno a
příjmení kandidáta musí být čitelné
♦ 1. 11. – 7. 11. 2014 získá volební komise od navržených kandidátů písemné stanovisko k
jejich kandidatuře
♦ Poté budou na úřední desce AS HF JAMU vyvěšeny seznamy kandidátů, kteří se
svojí kandidaturou vyslovili souhlas.
♦ Volební komise sestaví hlasovací lístky se jmény kandidátů, kteří s kandidaturou vysloví
souhlas, s následujícím označením:
č. 1 studenti HF; č. 2. akademičtí pracovníci HF
♦ 12. 11. 2014 proběhnou v nástupní místnosti auly HF v době od 8 do 16 hodin vlastní
volby do AS HF JAMU
♦ 12. 11. 2014 zpracuje volební komise výsledky voleb
♦ 13. 11. 2014 budou výsledky voleb vyvěšeny na úřední desce AS HF JAMU a zveřejněny
na webových stránkách senátu.
Připomínáme, že akademický senát fakulty je nejvyšším orgánem akademické
samosprávy na fakultě. Jedním z jeho prvních úkolů v novém funkčním období bude
mj. volba děkana fakulty. Apelujeme proto na všechny členky a členy akademické obce
HF JAMU, aby neopomněli využít účastí na volbách do senátu jednoho z
nejdůležitějších práv člena akademické obce, a to právo přímo se podílet na sestavení
rozhodujícího zastupitelského samosprávného orgánu fakulty.
V Brně dne 23. 10. 2014

prof. PhDr. Jindřiška Bártová
předsedkyně AS HF JAMU

