AKADEMICKÝ SENÁT
Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Vyhláška o voľbe kandidáta na dekana
Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline
Časový harmonogram

(schválený na riadnom zasadnutí AS FHV UNIZA 14. januára 2019)
•
•
•
•
•

Verejné oznámenie o vyhlásení volieb: 7. februára 2019 (do 09:00 SEČ)
Navrhovanie kandidátov: od 7. februára 2019 (od 09:00 SEČ) do 14. februára 2019
(do 09:00 SEČ)
Zverejnenie kandidátnej listiny: 25. februára 2019
Verejné predstavovanie kandidátov: 5. marca 2019 o 14:00 SEČ v miestnosti AFS 09
Verejné zasadnutie AS FHV UNIZA spojené s voľbou kandidáta na dekana: 12. marca 2019
o 10:00 SEČ v miestnosti AFS 09

Návrhová komisia

(schválená na riadnom zasadnutí AS FHV UNIZA 14. januára 2019)
Predseda: PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
Členovia: Mgr. Eva Augustínová, PhD., PhDr. Marek Grejták, Bc. Damián Michalco, Daniel
Stehlík

Spôsob navrhovania kandidátov na dekana
Návrhy na zaradenie kandidátov na kandidátnu listinu môžu podávať všetci členovia
akademickej obce FHV UNIZA (jednotlivci i skupiny) ktorémukoľvek z členov návrhovej komisie.
Návrh sa podáva písomne, pričom musí obsahovať meno, priezvisko, tituly, pracovisko
navrhovaného kandidáta a meno, priezvisko, tituly a podpis navrhovateľa/navrhovateľov. Každý
člen návrhovej komisie je povinný návrh prijať. Na návrhy prijaté po termíne a na návrhy
neobsahujúce všetky potrebné údaje sa neprihliada. Návrhová komisia AS FHV UNIZA priebežne
registruje podané návrhy, pričom priebežný stav registrovaných návrhov sa nezverejňuje. Mená
navrhovateľov sa nezverejňujú. Po uplynutí termínu na podávanie návrhov návrhová komisia AS
FHV UNIZA uzavrie zoznam návrhov kandidátov na dekana, ktorý nemožno dodatočne meniť. Po
zostavení zoznamu návrhov kandidáta na dekana osloví návrhová komisia všetkých
navrhnutých kandidátov, vyžiada od nich písomný súhlas s kandidatúrou a v prípade súhlasu
požiada kandidátov o životopisnú a profesijnú charakteristiku (max. rozsah 1,5 normostrany)
pre potreby zostavenia kandidátnej listiny.

Spôsob a termín zverejnenia kandidátnej listiny
Kandidátnu listinu s menami, priezviskami, titulmi a stručnými charakteristikami kandidátov
zverejní návrhová komisia 25. februára 2019 na nástenke AS FHV UNIZA, webovej stránke FHV
UNIZA, e-mailom prostredníctvom fakultného obežníka a prostredníctvom oznamov v tlačenej
podobe na vyhradených miestach katedier FHV UNIZA.

Termín, miesto a spôsob predstavovania kandidátov na dekana
Verejné predstavovanie kandidátov sa uskutoční 5. marca 2019 o 10:00 SEČ v miestnosti AFS
09. Návrhová komisia zabezpečí, aby mali všetci kandidáti rovnaké podmienky na
predstavovanie. Poradie kandidátov na predstavovanie sa určí žrebovaním. Spôsob žrebovania
určí návrhová komisia pred predstavovaním kandidátov. Každý kandidát sa najskôr predstaví v
neprítomnosti protikandidátov. Prezentácia kandidáta nesmie prekročiť 30 minút vrátane
diskusie. V závere budú všetci kandidáti spoločne odpovedať na otázky z pléna.
V Žiline 14. januára 2019

PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.
predsedníčka AS FHV UNIZA

