Vyhlásenie volieb kandidáta na
dekana
Leteckej fakulty
Technickej univerzity v Košiciach
Akademický senát LF TUKE na svojom zasadnutí dňa 7.11. 2012
prijal uznesenie:
AS LF TUKE v súlade s § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z.
o vysokých školách a o zmene o doplnení niektorých zákonov a § 10 odst. 1 písm. a)
Štatútu LF TUKE určil, že termín volieb kandidáta na

dekana
Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach je
17. december 2012 o 13.00 hod.
Termín uzávierky pre podávanie návrhov na kandidátov je
30. november 2012 do 13.00 hod.
u predsedu AS LF TUKE Budova R7 - 19 v miestnosti č. d. 29, Rampová 7, Košice.
Verejné vystúpenie kandidátov so svojím programom pred akademickou obcou LF TUKE sa
uskutoční
10. decembra 2012 o 13.30 hod. v Budove R7 – 16, učebňa 25, Rampová 7, Košice.
Písomné návrhy kandidátov na dekana z radov profesorov a docentov LF TUKE môžu
predsedovi AS LF podávať:
a) členovia AS LF TUKE,
b) volebné časti zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce v zmysle Zásad
volieb do AS LF TUKE (nadpolovičná väčšina akademickej obce volebnej časti –
katedry)
c) ostatní zamestnanci alebo študenti školy, ktorí pre svojho kandidáta získajú aspoň
20 % zamestnancov alebo študentov fakulty.
Písomný návrh musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, funkciu a dátum narodenia navrhovateľa,
b) meno, priezvisko, funkciu, trvalé bydlisko a dátum narodenia navrhnutého kandidáta,
c) písomné prehlásenie navrhnutého o súhlase s kandidatúrou na funkciu dekana LF,
d) stručnú životopisnú charakteristiku kandidáta, s uvedením výsledkov jeho vedeckovýskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti,
e) v prípade, že kandidáta navrhne volebná časť postupuje sa v zmysle zásad volieb do
AS LF TUKE (nadpolovičná väčšina akademickej obce volebnej časti – katedry)
V prípade, že kandidáta navrhujú ostatní zamestnanci alebo študenti fakulty, ktorí pre
svojho kandidáta získajú podporu aspoň 20 % zamestnancov alebo študentov fakulty, musia k
návrhu pripojiť podporné listy. Každý podporný list musí obsahovať meno a priezvisko
navrhovaného kandidáta a meno, priezvisko, pracovisko alebo ročník a podpis
podporujúceho.
V Košiciach, dňa 9.11.2012
Ing. Juraj VAGNER
predseda AS LF TUKE

