AKADEMICKÝ SENÁT
TRNAVSKEJ UNIVERZITY
V TRNAVE

DOPLŇUJÚCE VOĽBY
DO ŠTUDENTSKEJ RADY VYSOKÝCH ŠKÔL
Na základe § 107 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v zmysle Zásad volieb
AS TU pre voľby do ŠRVŠ vyhlasujem doplňujúce voľby do ŠRVŠ, ktoré sa budú konať

v dňoch 7. – 9. apríla 2014
v čase od 10.00 hod. do 15.00 hod.
Voľby sa budú realizovať v jednom volebnom obvode na celej univerzite v troch volebných
okrskoch:
• v pondelok 7. apríla 2014 v budove TU na Hornopotočnej ulici – študenti
Filozofickej, Právnickej fakulty TU a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU
• v utorok 8. apríla 2014 v budove PdF TU na Priemyselnej ulici – študenti
Pedagogickej fakulty TU,
• v stredu 9. apríla 2014 v budove TF TU v Bratislave na Kostolnej ulici – študenti
Teologickej fakulty TU.
Návrhy kandidátov môžu členovia študentskej časti akademickej obce univerzity
podávať na návrhových lístkoch do schránok umiestnených na dekanátoch jednotlivých fakúlt
do 3. apríla 2014.
Právo voliť má iba študentská časť akademickej obce TU. Oprávneným voličom je
každý študent TU zapísaný na štúdium (študenti bakalárskeho, magisterského
a doktorandského štúdia v dennej i externej forme).
Kandidovať do ŠRVŠ za TU môžu len študenti zapísaní v zozname študentov, ktorí sú
členmi akademickej obce TU a dali písomný súhlas s návrhom na svoju kandidatúru.
Voliť sa budú dvaja študenti za celú Trnavskú univerzitu.
Volebná komisia bude pracovať v nasledujúcom zložení:
Predsedníčka:
Alica Štiglicová – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU
Členovia:
Ivana Navrátilová – Právnická fakulta TU
Martin Šlachta – Filozofická fakulta TU
Oliver Selecký – Pedagogická fakulta TU
Elena Karasová – Teologická fakulta TU
Dňa 4. apríla 2014 predsedníčka AS TU zverejní mená kandidujúcich študentov na
úradnej výveske TU.
Dňa 10. apríla 2014 volebná komisia vyhlási výsledky volieb na úradnej výveske TU.
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