
HARMONOGRAM VOLBY 

kandidáta na funkci děkana Fakulty financí a účetnictví  

Vysoké školy ekonomické v Praze  

na funkční období od 1. dubna 2018 do 31. března 2022 

vyhlášené na 23. únor 2018 

 

Volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana Fakulty financí a účetnictví Vysoké 
školy ekonomické v Praze vyhlášenou na 23. únor 2018 v souladu s čl. 9 odst. 3 Jednacího 
řádu AS FFÚ VŠE stanovuje  
 

harmonogram a další náležitosti volby: 

 

• písemné návrhy uchazečů bude od 19. prosince 2017 od 12:00 hod. do 19. ledna 

2018 do 12:30 hod. přijímat prof. Ing. Petr Marek, CSc., na místnosti č. 112 NB, a to  

- v úterý 19. prosince 2017 od 12:00 do 13:30, 
- ve středu 10. ledna 2018 od 13:30 do 15:30, 
- v pátek 19. ledna 2018 od 10:30 do 12:30, 

v souladu s čl. 10 odst. 2 Jednacího řádu AS FFÚ VŠE musí uchazeč ve vlastnoručně 
podepsané přihlášce uvést a) jméno, příjmení, akademické tituly a vědecké hodnosti, 
b) odborný životopis, c) stručnou charakteristiku programových cílů pro funkční období 
děkana FFÚ VŠE. Uvedené povinnosti splní uchazeč tím, že vyplní a podepíše níže 
uvedený formulář, ke kterému připojí vlastnoručně podepsaný odborný životopis a 
vlastnoručně podepsanou stručnou charakteristiku programových cílů pro funkční období 
děkana FFÚ VŠE ve formě jednotlivých příloh.  

Přihláška uchazeče o funkci děkana Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické 

v Praze pro volbu dne 23. února 2018 

Já, _________________________________________________________________________ 

(jméno a příjmení uchazeče včetně akademických titulů a vědeckých hodností), podávám 

tímto přihlášku uchazeče o funkci děkana Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy 

ekonomické v Praze.  

podpis uchazeče 

(školní nebo jiná e-mailová adresa uchazeče: 

___________________________________________________________________________) 

V ______________________________________________________ dne ___________ 2017  

• seznam uchazečů o funkci děkana FFÚ VŠE bude zveřejněn na Fakultní senátní desce 
< http://ffu.vse.cz/charakteristika/akademicky-senat/> dne 19. ledna 2018, 

• veřejná prezentace uchazečů o funkci děkana FFÚ VŠE se uskuteční dne 15. února 

2018 od 10:00 v místnosti Akademický klub, 

• volby se budou konat dne 23. února 2018, a to od 10:00 v místnosti č. 139 NB 
před každým kolem volby bude v souladu s čl. 12 odst. 3 Jednacího řádu AS FFÚ 
VŠE poskytnut každému uchazeči prostor pro 15 minutové vystoupení. 

 
Uchazečům bude pro jejich předvolební kampaň poskytnut prostor na webových stránkách 
FFÚ VŠE.    

 



 
V Praze dne 15. prosince 2017 

 

 

 

prof. Ing. Petr Marek, CSc. 
 

předseda volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana FFÚ VŠE 
 

AS FFÚ VŠE = Akademický senát Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze,  
FFÚ VŠE = Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. 

VŠE = Vysoká škola ekonomická v Praze, 
NB = nová budova Vysoké školy ekonomické v Praze, náměstí W. Churchilla 4, Praha 3. 

 

 


