
Pokyny k doplňujícím volbám do Akademického 
senátu LF OU na funkční období 2019 až 2022 

 
Doplňující volby se týkají studentské komory, obou sekcí – lékařské i nelékařské obory. Akademický 
senát LF OU má 18 senátorů (12 akademiků a 6 studentů). Pro sekci nelékařských oborů jsou ke dni 
vyhlášení voleb uvolněna 2 místa, v sekci lékařských oborů 1 místo. 

 
Doplňující volby proběhnou ve dnech 12. a 13. října 2021 

 
Jak podat návrh na kandidáta?  
Kandidáta na člena AS LF OU do příslušné sekce může navrhnout pouze člen téže sekce.  
 
Studentská komora – návrh na kandidáta do AS 
 
Návrh musí obsahovat:  

 Jméno a příjmení kandidáta  

 Název studijního oboru, sekce  

 Písemný souhlas kandidáta s kandidaturou  

 Písemné prohlášení kandidáta, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, nebo že tyto 
pominou ke dni voleb  

 E-mail kandidáta (univerzitní) 

 Vlastnoruční podpis kandidáta 

 Jméno a příjmení navrhovatele  

 Studijní program navrhovatele 

 Vlastnoruční podpis navrhovatele 

 
Návrhy se odevzdávají kterémukoliv členovi volební komise v zalepené obálce proti podpisu.  

 
Jak volit?  
Volby proběhnou ve dnech:  
12.10.2021 (úterý) od 9:00 do 13:00 hod. ve FNO (knihovna Neurochirurgické kliniky) 
13.10.2021 (středa) od 9:00 do 16:00 hod. na LF (místnost – ZY 256)  
 
1) Volič musí prokázat svou totožnost průkazem studenta nebo OP  

2) Každý volič smí hlasovat jen jednou  

4) Pro volby do komory studentské jsou vyhotoveny 2 kandidátní listiny, za každou sekci jedna. 
Student bez ohledu na příslušnost k dané sekci má právo na kandidátní listině označit maximálně 3 
kandidáty v každé sekci.  

5)V případě označení většího počtu kandidátů na kandidátní listině nebo nelze-li označení s jistotou 
rozpoznat, se stává hlas neplatný. 

6) Do AS LF OU na uvolněná místa budou zvoleni kandidáti, kteří získají nejvyšší počet hlasů. Ostatní 
kandidáti se stávají náhradníky pro danou sekci pro příslušné volební období AS LF OU. 
 

https://dokumenty.osu.cz/lf/senat/volby-as-lf-092021-navrh-kandidata.docx


Rozdělení sekcí Studentské komory AS LF OU 
 
Lékařské obory: 
 
Magisterské SP: 

 Všeobecné lékařství  

 General Medicine  

 

Doktorské SP:  

 Chirurgické obory  

 Hygiena, preventivní lékařství a 
epidemiologie 

 Klinické neurovědy 

 Experimentální a klinická medicína 

v hematologii a onkologii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelékařské obory: 
 
Bakalářské SP: 

 Všeobecná sestra  

 Všeobecné ošetřovatelství 

 Porodní asistentka  

 Porodní asistence 

 Pediatrické ošetřovatelství 

 Fyzioterapie 

 Fisioterapia  

 Ergoterapie  

 Zdravotní laborant  

 Laboratorní diagnostika ve 

zdravotnictví 

 Zdravotnický záchranář  

 Zdravotnické záchranářství 

 Radiologický asistent  

 Radiologická asistence 

 Nutriční terapeut  

 Nutriční terapie 

 Ochrana veřejného zdraví  

 Ochrana a podpora zdraví 

 Společenská patologie a logistika 
terénních rizikových situací  

 
Navazující magisterské SP:  
 

 Veřejné zdravotnictví,  

 Ošetřovatelství 

 Specializace ve zdravotnictví  

 Ochrana a podpora veřejného zdraví 

 Intenzívní péče 

 Komunitní péče v porodní asistenci 

 Aplikovaná fyzioterapie 

 Ošetřovatelská péče v geriatrii 

 Ošetřovatelská péče v psychiatrii 

 
Doktorské SP:  
 

 Ošetřovatelství 

 Veřejné zdravotnictví  
 

 


