VOĽBA KANDIDÁTA NA DEKANA A ODVOLANIE DEKANA FAKULTY
ARCHITEKTÚRY STU.
/čl. 1/ Právo navrhovať kandidáta na dekana má každý člen akademickej obce FA STU.
Funkčné obdobie dekana je štvorročné. Funkciu dekana môže tá istá osoba vykonávať
najviac dve funkčné obdobia po sebe.
/čl. 2/ Výber kandidátov na funkciu dekana prebieha tajne v akademickej obci fakulty
odovzdaním označeného lístka s menom ním navrhovaného kandidáta do vopred
pripravenej urny AS FA STU.
/čl. 3/ AS FA STU písomne osloví všetkých navrhnutých kandidátov, aby písomne vyslovili
súhlas či nesúhlas s navrhnutou kandidatúrou a v prípade súhlasného stanoviska ich
požiada o písomné predloženie programu na výkon funkcie dekana.
/čl. 4/ Prijatie kandidatúry oznámi kandidát v stanovenom termíne písomne AS FA STU spolu
s predloženým programom svojho pôsobenia vo funkcii dekana.
/čl. 5/ Na základe odpovedí jednotlivých kandidátov AS FA STU zostaví menný zoznam
kandidátov v abecednom poradí. Zoznam zverejní na webovej stránke fakulty a vo výveske
AS FA STU vo vestibule fakulty a to min 7 dní pred zhromaždením AO FA STU, na ktorom
jednotliví kandidáti predstavia svoj program do funkcie dekana.
/čl. 6 / Na základe jednotlivých vystúpení kandidátov na funkciu dekana FA STU AS FA STU
zrealizuje prieskum verejnej mienky k zverejnenej kandidátke na dekana tajnou voľbou
členmi Akademickej obce FA STU.
/čl. 7/ Voľba kandidáta na dekana:
a/ voľba kandidáta na dekana sa vykoná na osobitnom neverejnom zasadaní AS FA STU za
prítomnosti najmenej 2/3 jeho členov. Voľby sú tajné. Za zvoleného sa považuje ten
z kandidátov, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov členov AS FA STU,
b/ v prípade, že ani jeden z uchádzačov nezíska potrebný počet hlasov, postupujú do
druhého kola dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. AS FA STU potom z týchto
uchádzačov zvolí tajným hlasovaním kandidáta na dekana FA STU podľa podmienok
uvedených v článku 7 ods. a
c/ v prípade, že v druhom kole nezíska ani jeden kandidát nadpolovičnú väčšinu hlasov
všetkých členov AS FA STU, uskutoční sa tretie kolo. V treťom kole za prítomnosti najmenej
2/3 členov AS FA STU bude za kandidáta na dekana zvolený uchádzač s najväčším počtom
hlasov prítomných senátorov.
d/ v prípade rovnosti hlasov AS FA STU bude voliť kandidáta na dekana na ďalšom
neverejnom zasadnutí.
/čl. 8/ Na ďalšom neverejnom zasadnutí AS FA STU bude voľba prebiehať podľa poriadku
uvedeného v článku 7.
/čl. 9/ O návrhu na odvolanie dekana FA STU sa uznáša AS FA STU v tajnom hlasovaní
v súlad s § 28 ods.2, 3 Zákona o vysokých školách č. 38 / 2007. Pre prijatie návrhu sú
potrebné 2/3 všetkých hlasov AS FA STU.
/čl. 10/ O výsledkoch volieb kandidáta na dekana v Akademickom senáte Fakulty
architektúry STU alebo o návrhu na odvolanie dekana informuje rektora STU do dvoch
pracovných dní predseda AS Fakulty architektúry STU.
/čl. 11/ Spôsob voľby kandidáta na dekana FA STU a spôsob odvolania dekana nadobúda
účinnosť dňom schválenia v AS FA STU.
/čl. 12/ Členovia AO FA STU, ktorí v deň prieskumu verejnej mienky na voľbu kandidáta na
dekana nebudú na pracovisku prítomní, majú možnosť uplatniť svoj názor odovzdaním
svojho stanoviska v zalepenej obálke (proti podpisu) volebnej komisii do termínu konania
prieskumu verejnej mienky.

Volebný poriadok odsúhlasený AS FA STU dňa 30.04.2010
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