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Vyhlásenie volieb kandidáta na d e k a n a  

Leteckej fakulty  

Technickej univerzity v Košiciach   

  

Akademický senát LF TUKE  na svojom riadnom zasadnutí dňa 9.11. 2020 prijal 

 uznesenie č.26/2020, ktorým určil, že termín volieb kandidáta na 

 

dekana 

Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach je 

  

14. december 2020 o 13.00 hod. 

v zasadačke Vedeckej rady LF TUKE, budova B25, Rampová 7, 041 21 Košice. 

(V prípade protipandemických opatrení prebehnú voľby tajne on-line.) 

  

Termín uzávierky pre podávanie návrhov na kandidáta na dekana je 

 

1. december 2020 do 12.00 hod. 

osobne, poštou, elektronicky (podpísaný a oskenovaný návrh) predsedovi AS LF TUKE, 

budova B19,  č. d. 101, Rampová 7, 041 21 Košice, juraj.vagner@tuke.sk . 

 

Nominačné zhromaždenie s verejným vystúpením kandidátov so svojím programom pred 

akademickou obcou LF TUKE sa uskutoční 

 

7. decembra 2020 o 13.00 hod. 

(náhradný termín 9. decembra 2020 o 13.00 hod.) 

budova B19, Aula 01, Rampová 7, 041 21 Košice. 

 (V prípade protipandemických opatrení nominačné zhromaždenie prebehne on-line.) 

 

 

Písomné návrhy na kandidátov na dekana LF TUKE z radov profesorov a docentov Leteckej  

fakulty  TUKE môže predsedovi Akademického senátu LF TUKE podať:   

(a) člen AS LF TUKE,   

(b)  vedecko-pedagogické  pracovisko,  ktoré  pre  podporu  navrhovaného  kandidáta  získa  

písomný súhlas viac ako 50 % členov zamestnaneckej časti akademickej obce LF TUKE na  

danom pracovisku,   

(c) člen zamestnaneckej časti akademickej obce LF TUKE, ktorý pre podporu navrhovaného  

kandidáta získa písomný súhlas viac ako 20 % členov zamestnaneckej časti akademickej obce  

LF TUKE,   

(d)  člen  študentskej  časti  akademickej  obce  LF  TUKE,  ktorý  pre  podporu  navrhovaného  

kandidáta získa písomný súhlas viac ako 20 % členov študentskej časti akademickej obce LF  

TUKE.   
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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 TUKE,  

d) životopis kandidáta - formulár Europass s prílohami výsledkov jeho vedecko-výskumnej, 

pedagogickej a publikačnej činnosti.  

  

Poznámka:  V prípade, že kandidáta navrhujú členovia zamestnaneckej alebo študentskej časti akademickej 

obce LF TUKE musia k návrhu pripojiť podporné listy, ktoré musia obsahovať meno a priezvisko  

navrhovaného kandidáta a meno, priezvisko, pracovisko alebo ročník a podpis podporujúceho.    

  

 

V Košiciach, dňa 9.11. 2020 

 

 

 

 

  

                                                                                     Ing. Juraj VAGNER, PhD., ING –PAED IGIP 

                                                                                                      predseda AS  LF TUKE 
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