TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
PRÁVNICKÁ FAKULTA
AKADEMICKÝ SENÁT
.

V Trnave dňa 10. januára 2013
č.: AS PF- 2/2013-Ber.
Vec: Voľby do Akademického senátu Trnavskej univerzity
Vážené členky, vážení členovia, študentskej časti akademickej obce Právnickej fakulty
Trnavskej univerzity,
vzhľadom na neobsadenie miest troch zástupcov - študentov denného štúdia
a miest štyroch zástupcov z radov zamestnancov fakulty, pričom najmenej jeden z nich
má hodnosť titul docent alebo profesor, v riadnych voľbách do Akademického senátu
Trnavskej univerzity, ktoré sa uskutočnili v mesiaci december 2012, týmto v zmysle § 16 ods. 3
Zásad volieb do AS TU v Trnave v znení dodatku č. 1 vyhlasujem voľby na neobsadené
miesto člena Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave.
Priebeh a konanie volieb upravujú Zásady volieb do Akademického senátu Trnavskej
univerzity v Trnave.
Voľby sa uskutočnia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v dňoch 27. až 28.
februára a 1. marca 2013.
Čas konania volieb: 27.-28. február 2013, 1. marec 2013

10.00 hod. - 14.00 hod.

Miestom konania volieb bude miestnosti č.2 , Malá zasadačka, v budove PF TU
na Kollárovej ul. č. 10 v Trnave.
V zmysle § 8 Zásad volieb do AS TU v Trnave Do senátu univerzity môže kandidovať
len ten zamestnanec alebo študent, ktorý je zapísaný v zozname voličov. Kandidátov na členov
senátu univerzity (ďalej len „kandidát“) môže navrhnúť každý člen príslušnej časti akademickej
obce univerzity zapísaný v zozname voličov.
Návrh kandidáta za zamestnaneckú časť obsahuje meno, priezvisko, akademický titul
kandidáta, katedru alebo pracovisko súčasti univerzity, na ktorej kandidát pracuje.
Návrh kandidáta za študentskú časť obsahuje meno, priezvisko študenta a údaj o tom,
či má na príslušnej fakulte zapísaný študijný program prvého, druhého alebo tretieho stupňa v
dennej forme štúdia a ročník štúdia.
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Návrhy na kandidátov za príslušnú fakultu sa predkladajú predsedovi volebnej
komisie tejto fakulty. Návrhy na kandidátov sa predkladajú najneskôr sedem dní pred
dňom volieb; po tejto lehote nemožno kandidáta zaradiť do zoznamu kandidátov.
Podmienkou zaradenia do zoznamu kandidátov je písomný súhlas kandidáta.
Návrh na kandidáta/kandidátku sa podáva predsedovi volebnej komisie,
prostredníctvom sekretariátu AS PF TU na č.d. 218, najneskôr do jedného týždňa pred
konaním volieb.

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.
predsedníčka Akademického senátu PF TU

Na vedomie:
Všetkým členom akademickej obce PF TU v Trnave

