AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ (AS FTZ)
vyhlašuje
volbu kandidáta na funkci
děkana Fakulty tropického zemědělství (FTZ)
AS FTZ ustanovil dne 16. 12. 2020 na svém zasedání volební komisi pro volby na funkci děkana
FTZ ČZU v Praze v tomto složení:
Volební komise:
Ing. Radim Kotrba, Ph.D. (předseda)
Ing. Tamara Fedorova, Ph.D.
Ing. Vladimír Verner, Ph.D.
Ing. Iva Bernáthová
Bc. Barbora Motýlová
Ing. Ingrid Faltová

K 26. 1. 2021 vyhlásil AS FTZ zahájení voleb děkana a ustanovil harmonogram volby na základě
elektronické komunikace a hlasování per rollam, které proběhlo ve dnech 25 a 26. 1. následovně:
Harmonogram volby
1. Od 1. 2. do 5. 2. 2021 v časovém rozmezí od 9.00 do 11.00 a od 13.00 do 15.00 hodin lze podávat
písemné návrhy na kandidáta na funkci děkana FTZ do urny umístěné na sekretariátu děkana FTZ
u pí Vlasty Vlkové v pavilonu FTZ, číslo dveří 407. Pravidla pro návrh kandidátů a ostatní
dokumenty jsou zveřejněny na úřední desce ve 4. patře pavilonu FTZ a elektronicky na
https://www.ftz.czu.cz/cs/r-6855-o-fakulte/r-6862-akademicky-senat#widget-880-doc-list-41263
v části ‚Volby děkana FTZ 2021‘.
2. Ve dnech 8. -12. 2. 2021 si Volební komise od navržených kandidátů vyžádá emailem písemný
souhlas s jejich kandidaturou (podepsaný a oskenovaný dokument), stručný životopis, stručné
představy o směřování FTZ a vyžádá si čestné prohlášení o bezúhonnosti (podepsaný a
oskenovaný dokument). Poté zveřejní kandidátní listinu na úřední desce FTZ (4. patro pavilonu
FTZ).
3. Dne 17. 2. 2021 od 10.00 hodin proběhne online setkání akademické obce FTZ prostřednictvím
aplikace MS Teams, během kterého se krátce představí jednotliví kandidáti na funkci děkana FTZ.
Každý kandidát bude mít 20 minut na představení svojí osoby a představ o směřování FTZ.
4. Dne 24. 2. 2021 proběhne na zasedání AS FTZ vlastní volba děkana FTZ. Volba a zveřejnění
výsledků bude probíhat podle Jednacího řádu AS FTZ. Výsledky budou poté zveřejněny na úřední
desce FTZ.
V Praze dne 26. 1. 2021
Ing. Radim Kotrba, Ph.D.
Předseda AS FTZ
a předseda volební komise pro funkci děkana FTZ

