AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ (AS FTZ)
vyhlašuje
volbu kandidáta na funkci
děkana Fakulty tropického zemědělství
AS FTZ vyhlásil dne 1. 2. 2017 na svém zasedání volbu kandidáta na funkci děkana Fakulty
tropického zemědělství ČZU (FTZ) dle Volebního a jednacího řádu AS FTZ. AS FTZ ustanovil
volební komisi a schválil harmonogram volby.
Volební komise:
Bc. Markéta Švejcarová
Ing. Vladimír Verner, Ph.D.
Ing. Radim Kotrba, Ph.D.
Harmonogram volby:
1. Od 7. 2. do 8. 2. 2017 v časovém rozmezí od 7.30 do 11.30 a od 12.00 do 15.00 lze podávat
písemné návrhy na kandidáta na funkci děkana Fakulty tropického zemědělství do urny umístěné
na sekretariátu děkana FTZ u p. Vlasty Vlkové v místnosti č. 110 pavilonu T (sekce FTZ).
Pravidla pro návrh kandidátů na funkci děkana jsou zveřejněna na webu FTZ
(https://www.ftz.czu.cz/cs/r-6855-o-fakulte/r-6862-akademicky-senat) a vyvěšeny na úřední
desce FTZ.
2. Dne 8. -9. 2. 2017 do setkání akademické obce si Volební komise emailem od navržených
kandidátů vyžádá písemný souhlas s jejich kandidaturou, stručný životopis, stručné představy o
směřování FTZ a vyžádá si čestné prohlášení o bezúhonnosti. Poté zveřejní kandidátní listiny na
úřední desce FTZ (1.p. rektorátu).
3. Dne 10. 2. 2017 od 9:30 do 10:15 svolává AS FTZ akademickou obec FTZ do pavilonu T,
místnosti TI k seznámení s kandidáty na funkci děkana FTZ. Jednotliví kandidáti budou mít 15
minut na představení se a přednesení představ o směřování FTZ.
4. Dne 14. 2. 2017 proběhne na zasedání senátu FTZ vlastní volba děkana FTZ. Tato volba bude
probíhat podle Volebního a jednacího řádu AS FTZ (čl. 10).
5. Po zvolení děkana budou výsledky zveřejněny na úřední desce FTZ.

V Praze dne 1. 2. 2017

Ing. Radim Kotrba, Ph.D.
Předseda AS FTZ
a člen volební komise pro funkci děkana FTZ

ACADEMIC SENATE OF THE FACULTY OF TROPICAL AGRISCIENCES
(AS FTA)
announces
nominees proposal for election of the Dean of FTA
AS FTA announced 1st of February 2017 at its meeting proposal of nominees for the position of Dean
of the Faculty of Tropical Agriculture CAU (FTZ) in accordance with the Election Rules and AS
FTZ. AS FTA appointed electoral board and approved schedule for electoral process.
Electoral Board:
Bc. Markéta Švejcarová
Ing. Vladimír Verner, Ph.D.
Ing. Radim Kotrba, Ph.D.
Schedule:
1. From 7th to 8th February 2017 from 7:30 to 11:30 am and from 12:00 to 15:00 pm is possible
to hand over to ballot box proposal of nominees for election of dean of the Faculty of Tropical
AgriSciences (FTA). It will be authorised by Mrs. Vlasta Vlkova at building ‘T’, room no.
110. Rules for proposal of nominees are posted at https://www.ftz.czu.cz/cs/r-6855-ofakulte/r-6862-akademicky-senat and posted at official annoucement board (1st floor of
rectorate building).
2. On 8 -9th February 2017 before meeting of Academic community, electoral board will reach
nominees to get written approval of candidacy acceptance, a brief biography, a brief idea about
their work for FTA and will ask to sign declaration of irreproachable character. Then publish
the list of candidates on the official board of the FTA (1st floor of rectorate building).
3. On 10th February 2017 starting at 9:30 at pavilion T, room TI will be organised meeting of
Academic community, where candidates for dean will give 15 minute talk to introduce
themselves and present the ideas about work for FTA.
4. On 14th February will be held meeting of Academic Senate of FTA where election of dean will
be organised. This election will be in accordance with Electoral and Negotiating Code of
Academic Senate of FTA. (Art. 10).
5. If dean will be elected, results would be posted on the official announcement board.

Prague 1st February 2017
Radim Kotrba, Ph.D.
Head of AS FTA
and member of electoral board

