OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VOLIEB
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasuje
DOPLŇUJÚCE VOĽBY KANDIDÁTOV NA ČLENSTVO
V ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU
PEDAGOGICKEJ FAKULTY UJS
(1 miesto)

Vyhlásenie volieb: 30.11..2017
Termín a miesto konania volieb: 21.02.2018
09.00-12.00 hod., v miestnosti T309 v budove Pedagogickej fakulty UJS
12.30-14.30 hod., v miestnosti Študentskej samosprávy v budove Ekonomickej fakulty UJS
(1. poschodie)
Neanonymné návrhy kandidátov (t.j. návrhy, ktoré sú podpísané tak navrhovateľom ako aj
navrhovaným) predkladajú členovia študentskej časti akademickej obce Pedagogickej fakulty
UJS predsedovi volebnej komisie písomne cez podateľňu najneskôr do 14.02.2018, 12.00 hod.
Súčasťou návrhu sú aj osobné údaje o kandidátovi (meno, priezvisko, študijný program,
ročník, e-mailová adresa) a písomný súhlas s kandidatúrou.
Zverejnenie zoznamu kandidátov: 15.02.2018
Výsledky doplňujúcich volieb vyhlási predseda volebnej komisie. Výsledky zverejní 22.02.2018
na oficiálnych výveskách UJS a webovej stránke univerzity.

Členovia volebnej komisie:
PaedDr. Andrea Puskás, PhD. (predseda VK) – Katedra modernej filológie PF UJS, T208,
puskasa@ujs.sk +421 9020305
Mgr. Yvette Orsovics, PhD. – orsovicsy@ujs.sk
Bence Leczo – 121082@student.ujs.sk
Náhradní členovia volebnej komisie:
Pál, Balázs, Ing., PhD. – balazsp@ujs.sk
Cintia Cséplő – 118739@student.ujs.sk

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY
A Selye János Egyetem Tanárképző Kar Akadémiai Szenátusának felhívása
PÓTVÁLASZTÁS A SELYE JÁNOS EGYETEM TANÁRKÉPZŐ KAR
AKADÉMIAI SZENÁTUSÁNAK HALLGATÓI RÉSZÉBE
(1 hely)

A választás meghirdetésének időpontja: 2017. november 30.
A választás időpontja és helyszíne: 2018. február 21.
09.00-12.00 a Tanárképző Kar épületének T309-es termében
12.30-14:30 a Gazdaságtudományi Kar épületében található HÖK iroda (1. emelet)

Az akadémiai közösség hallgatói részének jelöltjeire vonatkozó nem anonim javaslataikat a
Selye János Egyetem Tanárképző Karának hallgatói a választási bizottság elnökének címezve az
iktatón keresztül adhatják le legkésőbb 2018. február 14., 12.00 óráig.
A javaslat részét képezik a jelölt személyes adatai (keresztnév, vezetéknév, tanulmányi
program, évfolyam, e-mail cím), valamint a jelölésbe való írásos beleegyezés is.
A jelöltek listájának közzététele: 2018. február 15.
A pótválasztás eredményét a választási bizottság elnöke hirdeti ki. Az eredményeket 2018.
február 22-én a SJE hivatalos faliújságain és az egyetem honlapján teszi közzé.

A választási bizottság tagjai:
PaedDr. Puskás Andrea, PhD. (VB elnöke) – Modern Filológiai Tanszék TKK SJE, T208,
puskasa@ujs.sk, +421 9020305
Mgr. Orsovics Yvette, PhD. – orsovicsy@ujs.sk
Leczo Bence – 121082@student.ujs.sk
A választási bizottság póttagjai:
Balázs Pál, Ing., PhD. – balazsp@ujs.sk
Cséplő Cintia – 118739@student.ujs.sk

Návrh kandidáta do študentskej časti Akademického senátu PF UJS
Jelölőlap a SJE TKK Akadémiai szenátusának hallgatói részébe
Meno a priezvisko navrhovateľa:
A jelölő vezeték- és keresztneve:.............................................................................................................
Študijný program, ročník navrhovateľa:
A jelölő tanulmányi programja, évfolyam: ...........................................................................................
E-mail:....................................................................................................................................................
Komárno, .............................. (dátum/keltezés)
..........................................................
podpis navrhovateľa/a jelölő aláírása

Na kandidáta do študentskej časti Akademického senátu PF UJS navrhujem:
A SJE TKK Akadémia Szenátusának hallgatói részébe javaslom
Meno a priezvisko navrhovaného:
A jelölt vezeték- és keresztneve:.............................................................................................................
Študijný program, ročník navrhovaného:
A jelölő tanulmányi programja, évfolyam: ...........................................................................................
E-mail:....................................................................................................................................................

Vyjadrenie súhlasu navrhnutého kandidáta s kandidatúrou / A jelöltség elfogadása:
Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s kandidatúrou.
Aláírásommal igazolom, hogy egyetértek a jelöléssel.
Komárno, .............................. (dátum/keltezés)
...................................................
podpis kandidáta/a jelölt aláírása

