Protokol o výsledku voleb
Název voleb: Doplňovací volby na PdF do Studentské komory Akademického senátu MU pro
funkční období 2015-2017
Název volebního okrsku: Studenti Pedagogické fakulty MU
19. 1. 2017 – 25. 1. 2017 vč.
Milé kolegyně, milí kolegové, studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

v souladu s čl. 6 a 16 Volebního a jednacího řádu AS MU (plné znění (http://www.muni.cz/general/legal_standards/academ
es) vyhlašuji doplňovací volby do Akademického senátu MU.
Harmonogram voleb:
• datum a místo konání voleb: volby se uskuteční elektronicky v aplikaci E-volby IS MU v termínu 19. - 25.
ledna 2017, • písemné (připouští se samozřejmě i emailové) odevzdání kandidatury fakultní volební komisi: do 9.
ledna 2017, • zveřejnění kandidátů: 11. ledna 2017
Ve volebním obvodu studentů Pedagogické fakulty se bude volit jeden člen AS MU (v případě více kandidátů
se budou obsazovat i místa prvního a druhého náhradníka).
Volby řídí Volební a mandátová komise AS MU. V jednotlivých volebních obvodech jsou volby organizovány
obvodními komisemi, zřízenými Akademickým senátem příslušné fakulty.
Milé kolegyně, milí kolegové, věřím, že využijete tuto příležitost k uplatnění svého práva ovlivňovat další směřování naší univerzity ať již aktivní kandidaturou nebo uvážlivou volbou svých zástupců v nejvyšším zastupitelském
orgánu akademické samosprávy na Masarykově univerzitě.
doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. předseda AS MU
Volby vyhlásil: Mgr. Petr Najvar, Ph.D., učo 12232
Důležitost volby: Důležitá.
Upřesnění zpracování výsledků: Volba je tajná. Výsledek volby se zveřejňuje všem.
Kdo smí hlasovat/volit/vybírat:
•student: 1441 Pedagogická fakulta

Výsledky hlasování
A. Karel Doleček – 92 hlasů
B. Mgr. Iva Frýzová – 55 hlasů
C. Bc. Jan Loskot – 56 hlasů
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Předpočítaný možný počet hlasujících

4711 osob (čas předpočítání: 25. 1. 2017 01:07)

Počet osob, které hlasovaly

217 osob

Aktuální procento účasti

4.61 %
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