
Zápis ze zasedání AS JU ZF ze dne 17. 10. 2019  

Přítomni: Bárta, Bernas, Brom, Březinová, Kváč, Ondr, Havelka, Jungwirth, Kubeš 

Nepřítomni: Dadáková, Skořepa, Smetana, Šeda, Brabenec, Kohoa Tran Dang 

Přítomno: 8  - akademický senát je usnášení schopný 

 

1. 

Vystoupení proděkana Suchého, který informoval o průběhu akreditací studijních programů na ZF. Část 

akreditačních programů vzal senát ZF na vědomí per rollam. Druhá část byla senátu přednesena. 

 K přednesenému bodu proběhla diskuze (Bárta, Kváč, Ondr, Brom, Březinová, Bernas).  Dotazy byly 

proděkanem zodpovězeny. Bylo navrženo zřídit společné úložiště pro tabulky C a E a podpory pro 

výuku. 

Senát předložené akreditační návrhy studijních programů vzal na vědomí všemi hlasy přítomných 

senátorů. 

2. 

Předseda AS ZF podal informace ze zasedání senátu JU konaného dne 15. 10. 2019. Z projednávaných 

bodů byla jako nejdůležitější uvedena informace o harmonogramu volby kandidáta na funkci rektora 

JU. Veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách JU. 

3. 

Senát ZF projednal harmonogram volby kandidáta na funkci děkana ZF.  

Mandát současného děkana končí 31. 3. 2020. 

Harmonogram volby kandidáta na děkana ZF: 

4. 11. 2019 vyhlášení voleb 

Do 8. 11. 2019 návrh kandidátů na děkana JU ZF - bude vytvořen návrhový lístek a kandidáti 

budou navrhováni do pátku 8. 11. 2019 do 12:00. 

Urna pro návrhy kandidátů bude k dispozici: 

vestibul budovy ZR - 4. 11 až 6. 11. / 3 dny 

studijní oddělení ZF - 7. 11. až 8. 11. / 1 a půl dne 

Lístky budou k dispozici na webu fakulty a v blízkosti urny. 

20. 11. 2019 zveřejnění souhlasících kandidátů – kandidát projeví souhlas na formuláři 

osobně po kontaktu předsedou senátu ZF, písemně dopisem adresovaným předsedovi senátu 

ZF. Souhlas je platný i na základě plné moci pověřenou osobou. 

28. 11. 2019 do 12 hodin – možnost uvedení námitek proti navrženým kandidátům. Námitky 

budou uvedeny na formuláři dostupném na webu fakulty. Námitky budou adresovány k rukám 

předsedy AS ZF. 

Pokud přijde námitka, musí se AS sejít k projednání námitek – 5. 12. 2019 v 15:00. 



16. 12. 2019 akademická obec JU ZF -  představení kandidátů na děkana. Pořadí vystoupení 

jednotlivých kandidátů bude provedeno losem před zahájením akademické obce. Ve 14:00 na 

učebně ZR1. 

17. 12. 2019 zasedání Akademického senátu ZF JU a volba kandidáta na děkana JU ZF - v 

15:00 v místnosti vědecké rady ZF. 

 

4. 

Shromáždění akademické obce s vystoupením děkana, proděkanů a tajemníka ZF – 

pravidelná akademická obec - se uskuteční na žádost vedení fakulty 31. 10. 2019. 

 

Zapsal: Ondr 

 

České Budějovice 18. 10. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


