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Doplňující volby do studentské komory Akademického senátu Přírodovědecké fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Volební komise jmenovaná děkanem Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích (PřF JU) vyzývá členy akademické obce k podání návrhu na kandidáty do
akademického senátu PřF JU. Volby se budou konat 10. května 2021 od 10:00 do 11. května
2021 do 14:00 online (podrobnosti budou upřesněny).
Akademický senát se skládá ze dvou komor: komory zaměstnanců a komory studentů, kde je
seznam náhradníků již vyčerpán, a proto je nutné uspořádat doplňující volby. Studentská
komora se skládá ze 6 senátorů, 4 v biologické sekci, 1 v nebiologické sekci a 1 v technické
sekci. V současné chvíli není technická sekce zastoupena, nicméně lze navrhnout studenty
z jakékoli sekce.
Studenti, kteří studují na PřF JU jsou v souvislosti s volbami považováni za studenty, a mohou
tak kandidovat pouze do studentské komory senátu. Funkce senátora je neslučitelná s funkcí
rektora, prorektora, děkana, proděkana, kvestora, tajemníka fakulty a člena volební komise.
Kandidáty do senátu může navrhnout kterýkoli člen akademické obce. Uchazeči se navrhují
písemně a předkládají se sekretářce děkana (Hana Sýkorová, přízemí budovy C). Každý návrh
kandidáta musí obsahovat jméno a podpis navrhovatele a písemný souhlas kandidáta.
Navrhování kandidátů bude ukončeno 29. dubna 2021 ve 12:00.
V Českých Budějovicích, 15. dubna 2021
RNDr. Petr Veselý, Ph.D., předseda volební komise
(veselp03@prf.jcu.cz)
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Additional elections to the student chamber of Academic senate of the Faculty of
Sciences, University of South Bohemia in České Budějovice
Electoral commission, appointed by the the dean of the Faculty of Sciences, University of South
Bohemia in České Budějovice (FSci USB), invites members of academic community to submit
proposal for candidates to Academic senate of FSci USB. The elections will be held on 10th Mai 2021
from 10:00 to 11th Mai 2021 to 14:00 online (details will be specified).
The academic senate consists of two chambers: the chamber of employees and the student chamber,
where is the list of alternates has already been exhausted and therefore the additional elections has
to be held. The student chamber consists of 6 senators, 4 in the biological section, 1 in the nonbiological section and 1 in the technical section. Actually, the technical section has no representative;
nevertheless, students from any section can be proposed.
Students with obligation at FSci USB are treated as students in respect to the elections and can thus
stand only for the student chamber of the senate. The senator function is incompatible with the
function of rector, vice rector, dean, vice dean, bursar, secretary of the Faculty and the member of the
electoral commission.
Candidates to the senate can be proposed by any member of the academic community. Candidates
are proposed in the written form submitted to the dean secretary (Hana Sýkorová, ground floor, C
building). Each candidate proposal has to include the name and signature of the proposer and the
written consent of the candidate.
Proposing of the candidates will be ended on 29th April 2021 at 12:00.
In České Budějovice, on 15th April 2021
RNDr. Petr Veselý, Ph.D., chairman of the electoral commission
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