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Vyhlášení doplňujících voleb do studentské komory Akademického senátu 
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 

V souladu s rozhodnutím předsedy Akademického senátu Lékařské fakulty ze dne 3. 4. 2018 

vyhlašuji termín doplňujících voleb do studentské komory Akademického senátu Lékařské fakulty 

Masarykovy univerzity na období: 

  od 14. 5. 2018 do 21. 5. 2018 20:00 

V souladu s čl. 6 Volebního řádu Akademického senátu LF MU bude doplňující volba probíhat výhradně 

elektronickou formou prostřednictvím informačního systému MU. Vzhledem k elektronické formě hlasování 

nebudou obsazovány obvodní volební komise. 

Doplňující volby vyhlašuji pro volebních obvody:   

- VI. – studenti všeobecného lékařství a navazujícího postgraduálního studia 

 - 1 mandát – funkční období od 7. 6. 2018 do 22. 3. 2019 

- VII. – studenti zapsaní na fakultě v programech bakalářských a magisterských navazujících 

 - 1 mandát – funkční období od 29. 5. 2018 do 20. 10. 2018  

Do daného volebního obvodu budou mít aktivní i pasivní právo volit studenti příslušných studijních programů 

LF.  

Registrace kandidátů na členy studentské komory Akademického senátu LF MU lze podávat elektronickou 

poštou na adresu koscik@med.muni.cz a v kopii na adresu 416813@mail.muni.cz. Kandidaturu do voleb je 

možné podávat od 4. 5. 2018 do 11. 5. 2018 (včetně). Na kandidaturu podanou po tomto datu se nepřihlíží. 

K zaslané kandidatuře je možno zaslat propagační text s maximálním počtem 1500 znaků, jenž bude 
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zveřejněn spolu s kandidaturou. V případě zaslání textu o více znacích bude tento text zveřejněn pouze 

v délce právě 1500 znaků. Text může obsahovat hypertextový odkaz na webovou prezentaci kandidáta.  

Definitivní znění kandidátních listin bude zveřejněno nejpozději dne 13. 5. 2018.  

V případě potřeby opakování voleb bude druhé kolo volby vyhlášeno na 16. 5. 2018 až 18. 5. 2018 do 23:00. 

Pro vyloučení pochybností žádám studenty, aby při komunikaci s volební komisí používali výhradně 
univerzitní emailové účty. U emailových zpráv prosím aktivujte funkci „požadovat potvrzení o přečtení“. 

 

S pozdravem 

 

 

______________________ 
Laura Kvasnicová  
Předsedkyně volební komise  


