
Volby do Akademického senátu PřF MU na období 2017-2020
Volební programy a prohlášení kondidátů

Volební obvod fyzika

Mgr. Jiří Bartoš, Ph.D.,

Volební program

Rozhodl jsem se přijmout návrh, abych kandidoval do Akademického senátu Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity. Pokud mi dáte důvěru při hlasování a budu-li zvolen, rád bych
se věnoval těmto oblastem:
 

 finanční zabezpečení fyzikálního výzkumu na naší fakultě, 

 zajištění případně zlepšení podmínek pro studenty, kteří mají chuť a snahu na sobě
pracovat nad rámec běžných studijních povinností,

 zapojení studentů, ale i členů akademické obce do studentských projektů jako SOČ,
SVOČ, studentských konferencí,  studijních  výměnných pobytů  ale  i  do vědeckých
projektů,

 lepší informovanost členů akademické obce i studentů o práci senátu, vedení fakulty a
zejména finančních otázkách současnosti i koncepčních plánech do budoucna,

 program celoživotního vzdělávání a univerzity 3. věku s fyzikálním zaměřením,

 řešení parkování osobních vozidel pro zaměstnance fakulty.

Prohlášení

V souladu  s volebním  řádem  prohlašuji,  že:  jsem  členem  akademické  obce  pouze
Přírodovědecké  fakulty  Masarykovy  univerzity,  nejsem  členem  statutárních  orgánů
právnických osob, neprovozuji  podnikatelskou činnost a nemám pracovní poměr k jinému
zaměstnavateli než k MU. 

doc. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D. 

Volební program

V případě zvolení chci navázat na své současné působení v senátu PřF MU za volební obor
fyzika.  V nadcházejícím funkčním období senátu proběhne velmi důležitá  událost  -  volba
nového děkana. Při rozhodování mezi možnými kandidáty mohu zúročit své zkušenosti jak
akademického pracovníka, tak i senátora. U tak závažné volby bude pro mě důležité znát
názor svých voličů a zejména pak ředitelů fyzikálních ústavů.

Svou práci v akademickém senátu beru velmi zodpovědně a chápu ji jako službu nejen
přímo svým voličům, ale také všem dalším kolegům z fyziky i celé fakulty. Chci se trvale
zasazovat o to, aby se na fakultě dále rozvíjela excelentní věda i výuka. K tomu můžu v
senátu  přispět  při  tvorbě  fakultních  norem nebo při  schvalování  pravidel  pro rozdělování
financí.



Prohlášení

Prohlašuji, že nejsem členem jiné akademické obce, nepodnikám a nemám zaměstnanecký
poměr k jinému zaměstnavateli než k MU. Jsem členem výboru Společenství vlastníků domu
Brno, Bří. Sapáků 2596/2.

Mgr. Mojmír Meduňa, Ph.D. 

Volební program

oceňuji  nominaci  do  akademického  senátu  Přírodovědecké  fakulty  a  tímto  prohlašuji,  že
v případě zvolení se budu snažit zastupovat svůj volební obvod co nejlépe. Svou činností se
pokusím přispět k řádnému fungování a efektivnímu plnění funkcí senátu v rámci struktury
fakulty a univerzity.

- Při projednávání fakultních záležitostí se budu zasazovat o schvalování takových usnesení,
které přispějí k tomu, aby studium a práce na fakultě byla příjemná a efektivní a aby pracovní
prostředí fakulty poskytovalo základ pro kvalitní pedagogickou činnost a prvotřídní vědecký
výzkum i v rámci mezinárodního měřítka.

- Dále budu podporovat: lidský přístup v akademickém prostředí, zvyšování kvalitní výuky
i v cizích  jazycích,  zahraniční  studijní  stáže  v  rámci  studenstkých  studijních  programů,
studium pro uplatnění v praktickém životě a využívání teoretických poznatků v praxi.

Prohlášení

Prohlašuji,  že  jsem  akademickým  pracovníkem  PřF  MU  a  CEITECu  MU  a  nenáležím
k akademické obci jiné univerzity.  Nepodnikám, nejsem zaměstnancem ani členem orgánů
jiných právnických osob.

doc. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D. 

Volební program

1. Budu prosazovat, aby všichni vyučující  odborní pracovníci byli zařazeni jako akademičtí
pracovníci.
2. Budu prosazovat dodržování a posílení institutu shromáždění pracovníků ústavu.
3. Budu prosazovat transparentnější pravidla pro rozdělování rozpočtu.

Prohlášení

Prohlašuji, že nepřísluším k akademické obci jiné fakulty nebo vysoké školy, ale vykonávám
vlastní podnikatelskou činnost ve dvou spin off firmách Advex Instruments s.r.o., Advecoplas
s.r.o., ktere vznikly odkupem práv k duševnímu vlastnictví od MU.  Do konce května 2017
jsem evidován i jako osoba samostatně výdělečně činná.


