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Akademický senát Masarykovy univerzity 

 

Zápis ze zasedání ze dne 20. 4. 2015  

Č. j.: MU-IS/17145/2015/205971/RMU-5 

  

Přítomni  

senátoři uvedení v prezenční listině a v tabulce účasti, která tvoří přílohu tohoto zápisu; 

při zahájení zasedání AS MU bylo přítomno 48 senátorů a senátorek; 

celkem se zasedání zúčastnilo 49 členů AS MU 

 

Kandidát na rektora 

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. 

               

Veřejnost 

 

Místo konání 

aula Právnické fakulty Masarykovy univerzity                

                                                                                                                          

Program 

Volba kandidáta na funkci rektora pro období 1. září 2015 až 31. srpna 2019 

 

Jednání zahájil předseda AS, uvítal na zasedání kandidáta na rektora, senátorky, senátory i ostatní 

přítomné a konstatoval usnášeníschopnost AS MU.  

 

Volba kandidáta na funkci rektora pro období 1. září 2015 až 31. srpna 2019 

V úvodní řeči se AS MU představil doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., kandidát na rektora. 

 

Předseda AS vyzval členy akademické obce k dotazům na kandidáta na rektora. Kandidát 

odpovídal na dotazy. 

 

Předseda AS poděkoval za dotazy na kandidáta a předal slovo prof. MUDr. Marii Novákové, 

Ph.D., předsedkyni volební komise pro volbu rektora.  

 

Prof. Nováková informovala AS o průběhu 1. kola volby: senátoři si vyzvednou volební lístky, 

které jednotlivě vyplní za plentou a vloží je do obálky. Obálku s vyplněným volebním lístkem 

vloží do volební urny. Pro zvolení kandidáta rektorem je třeba nejméně 26 hlasů.   

 

Volební komise pro volbu rektora zkontrolovala a zapečetila volební urnu.  

 

Volební komise pro volbu rektora vyzvala jmenovitě senátory k vyzvednutí volebních lístků.   
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K jednání AS MU se připojil člen AS MU prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. 

 

 

 

 

 

Předsedkyně volební komise vyhlásila výsledek volby. Kandidátem na funkci rektora Masarykovy 

univerzity pro volební období 1. září 2015 až 31. srpna 2019 byl zvolen doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. 

 

Předseda AS poděkoval na závěr přítomným za účast a v 15.15 hod. ukončil zasedání. 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Petr Konopáč, 20. dubna 2015                                                                                                                                                                                                                               

Schválil:  Mgr. Michal Bulant, Ph.D., předseda AS MU, 26. dubna 2015 

 

 

………………………………………. 

Mgr. Michal Bulant, Ph.D. 

předseda AS MU  

 

 

 

1. kolo volby rektora  

 

Tajné hlasování 

Počet přítomných členů AS MU byl před zahájením hlasování 49. 

 

Navržený kandidát                                 Pro           Proti         Zdržel se            

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.                41              5               3                                              

 

Přijaté usnesení 

Akademický senát MU zvolil doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., kandidátem na funkci rektora 

Masarykovy univerzity pro období 1. září 2015 až 31. srpna 2019.  

 


