
ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ A PŘIJETÍ NÁVRHU KANDIDÁTA NA 

FUNKCI DĚKANKY / DĚKANA  

 

1. Kandidát na funkci děkanky / děkana je volen z akademických pracovníků PdF 

MU Akademickým senátem PdF MU. 

2. Volby připravuje a vede pětičlenná volební komise, kterou volí senát. Předseda 

musí být členem senátu a volí ho senát. 

3. Návrhy na kandidáta na funkci děkanky / děkana mohou podávat písemně nejméně 

desetičlenné skupiny akademických pracovníků, skupiny minimálně dvaceti 

studentů a členové senátu. 

Termín pro podání návrhů: 7. 4. 2014 16.00  

Návrhy musí obsahovat fotografii a krátké curriculum. 

4. Volen může být jen ten kandidát, který s kandidaturou projeví souhlas. 

5. Termín voleb stanoví nejméně 2 týdny předem senát. 

Termín voleb: 29. 4. 2014 

6. Nejméně tři dny před volbou se představí všichni kandidáti na funkci děkanky / 

děkana na veřejném shromáždění akademické obce fakulty a ostatních 

zaměstnanců PdF MU. Na tomto shromáždění kandidáti zveřejní jména učitelů, 

které budou v případě svého zvolení navrhovat do funkcí proděkanů. 

Termín shromáždění: 22. 4. 2014 

7. Volby jsou tajné a zpravidla nejvýše dvoukolové, když po případném neúspěšném 

1. kole postupují dva nejúspěšnější kandidáti. V případě rovnosti počtu hlasů pro 

dva nebo více kandidátů na 2. místě postupují všichni kandidáti na 2. místě do 

druhého kola. Potom může následovat i třetí a další kolo voleb. Není-li ani potom 

kandidát na funkci děkanky / děkana zvolen, hlasují členové senátu postupně jen o 

jednotlivých kandidátech. Pořadí hlasování je stanoveno počtem hlasů získaných v 

1. kole voleb. V případě stejného počtu hlasů v 1. kole rozhoduje o pořadí hlasování 

los. 

8. Zvolen je ten kandidát, který získá alespoň nadpoloviční většinu hlasů všech 

členů senátu. 

9. V případě neúspěšných voleb se konají nové volby nejpozději do 6 týdnů od 

poslední volby. Voleni pak mohou být i další kandidáti postupem uvedeným v 

bodech 3, 4, 6, 7 a 8. 

  


