
Vážení členové Akademické obce  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 

 

 

Akademický senát FF OU 

v souladu se Zákonem č. 111/1998 Sb., a jeho novelou č. 552/2005 Sb., ze dne 

20. prosince 2005, a v souladu s Volebním a jednacím řádem AS OU, 

čl. 2 odst. 6. 

 

vyhlašuje dne 22. září 2014 

 

doplňovací volby do Studentské komory Akademického senátu OU 

 

 
Návrh na studentského kandidáta z řad členů Akademické obce FF OU může podat 

kterýkoli člen Akademické obce FF OU kterémukoli členovi volební komise 

do středy  8. října 2014 do 12:00 hodin.  

 

Návrh musí být podán na přiloženém formuláři a musí obsahovat písemný souhlas 

navrženého uchazeče s jeho kandidaturou potvrzený vlastnoručním podpisem (viz příloha). 

 

 

Harmonogram doplňovacích voleb do Studentské komory Akademického senátu OU: 

 

Vyhlášení doplňovacích voleb: 22. 9. 2014     

Podání písemných návrhů:   do 8. 10. 2014 (12:00 hodin)    

Zveřejnění seznamu kandidátů:  10. 10. 2014  

Termín a místo konání voleb:  20.–21. 10. 2014, 9:00–15:00 hod., budova D, přízemí, 

banketní místnost (vedle „malé jídelny“) 

Zveřejnění výsledků voleb: nejpozději 24. 10. 2014 

 

 

Členové volební komise: 

předseda: 

doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., předseda AS FF OU, 

email: jaroslav.david@osu.cz, katedra českého jazyka FF OU 

 

členové: 

PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. 

email: jiri.muryc@osu.cz, katedra slavistiky FF OU 

 

Bc. Martin Kaše 

e-mail: martin.kase@osu.cz, Angličtina pro překladatelskou praxi (NMgr.), 2. ročník 

 

Bc. Jan Pezda 

e-mail: A13042@student.osu.cz, Hospodářské a sociální dějiny novověku (NMgr.), 2. ročník 



Příloha 

 

NÁVRH KANDIDÁTA  

do doplňovacích voleb do Studentské komory Akademického senátu OU 

 

Navrhovatel 

 

Jméno, příjmení, titul: 

 

Pracoviště / studijní obor a ročník:  

 

 

V souladu s vyhlášením doplňovacích voleb do Studentské komory AS OU Akademickým 

senátem FF OU ze dne 22. 9. 2014 navrhuji jako kandidáta do voleb níže uvedeného 

uchazeče. 

 

______________________________ 

Datum a podpis navrhovatele 

 

 

Návrh kandidáta 

 

Jméno, příjmení, titul: 

 

Pracoviště / studijní obor a ročník:  

 

Studentský e-mail: 

 

Přílohou tohoto návrhu je stručný životopis kandidáta.  

 

Svým podpisem stvrzuji souhlas s návrhem své kandidatury do doplňovacích voleb do 

Studentské komory AS OU vyhlášených Akademickým senátem FF OU dne 22. 9. 2014. 

 

 

______________________________ 

Datum a podpis kandidáta  


