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Oznámení o vyhlášení voleb kandidáta na funkci děkana ESF MU 
 

 

Akademický senát Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity (dále jen Senát) vyhlašuje v souladu se 
zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, volby kandidáta na funkci děkana. 
  
Akademický senát fakulty zvolil na svém zasedání dne 18.6.2012 tříčlennou volební komisi ve složení: 
RNDr. Luboš Bauer, CS. (předseda) 
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.             
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.             
  
 
Za účelem voleb vydala volební komise tyto pokyny: 

1. Kandidát na děkana podává svoji kandidaturu písemně předsedovi volební komise prostřednictvím podatelny 
fakulty. 

2. Návrhy je možné podat od 18.9.2012 do 2.10.2012 v době od 9.00 do 15.00 hod. v zalepené obálce s označením 
„Volby děkana“.  Do obálky je třeba vložit návrh i v elektronické podobě (CD). Obálka s návrhem musí být 
opatřena razítkem podatelny, z něhož bude zřejmý čas a datum jeho podání.  

3. V návrhu musí být uvedeno: 
a) kdo jej podává (jméno a příjmení, tituly, kontaktní adresa kandidáta); 
b) programové prohlášení kandidáta (myšleno stručnou formulaci cílů, kterých by chtěl kandidát po 

případném jmenování děkanem fakulty dosáhnout, včetně prostředků jejich realizace a stručný návrh 
aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 
fakulty, o niž by usiloval); 

c) datum podání návrhu a podpis kandidáta.  
 

K návrhu je třeba přiložit i:   
d) odborný životopis, včetně přehledu zastávaných akademických funkcí a dalšího akademického působení; 
e) fotografii kandidáta. 

4. Nejpozději následující den po uplynutí lhůty pro podávání návrhů, tj. 3.10.2012 budou na úřední desce fakulty, na 
webových stránkách Senátu a na Zpravodaji ESF zveřejněny výsledky návrhového řízení. 

5. Ve dnech 3.10.2012  – 15.10.2012 budou na vývěsce Senátu a webových stránkách Senátu zpřístupněny k veřejné 
diskusi informace o kandidátech na děkana včetně jejich programového prohlášení. V tomto období lze přes 
podatelnu ESF zaslat k rukám předsedy volební komise připomínky a informace k jednotlivým kandidátům. 

6. Předseda Senátu svolá na den 16.10.2012 shromáždění akademické obce, na němž se představí kandidáti na funkci 
děkana a proběhne diskuse členů akademické obce s kandidáty. 

7. Dne 22.10.2012  se uskuteční veřejné zasedání Akademického senátu ESF, na němž proběhne 1., případně i 2. kolo 
hlasování o návrhu na jmenování děkana ESF MU. Případné 3. kolo voleb se předpokládá 29.10.2012.  

 
 

 
V Brně dne 17.9.2012 
 
       …………………..………………………………… 
           Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.  
                                 předseda AS ESF MU 
 

 


