VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD
AKADEMICKÉHO SENÁTU FILMOVÉ AKADEMIE
MIROSLAVA ONDŘÍČKA V PÍSKU
Článek 1
Akademický senát FAMO v Písku je jejím samosprávným zastupitelským orgánem. Má 7
členů, z toho 4 členy tvoří akademičtí pracovníci, 3 členy studenti.
Článek 2
Členy Akademického senátu nominují ze svých řad členové akademické obce FAMO v Písku
nejpozději 14 dnů před vyhlášením voleb do Akademického senátu. Členy Akademického
senátu volí z nominovaných členů členové akademické obce. Volby jsou tajné.
K platnosti voleb je třeba účasti nejméně 20% členů akademické obce. V případě, že účast
členů akademické obce je nižší, volby se opakují. Není-li ani v tomto případě naplněna
podmínka požadované účasti členů akademické obce, volby se znovu opakují.
1. Členství v akademickém senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora
a ředitele.
2. Funkční období jednotlivých členů Akademického senátu je nejvýše tříleté.
3. Funkční období všech členů akademického senátu skončí, jestliže Akademický
senát po dobu šesti měsíců nekoná zejména podle Článku 3 tohoto řádu. Rektor
FAMO v Písku nejpozději do 30 dnů vyhlásí nové volby.
4. Předseda Akademického senátu FAMO v Písku svolává zasedání
Akademického senátu.
5. Na ustavující schůzi zvolí členové Akademického senátu ze svého středu
předsedu a místopředsedu Akademického senátu. Volba je tajná.
6. Zasedání Akademického senátu jsou veřejně přístupná.
7. Zasedání řídí předseda Akademického senátu. V případě jeho nepřítomnosti se
jeho funkce ujme místopředseda.
8. Akademický senát je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina
jeho členů.
9. Rektor FAMO v Písku nebo v jeho zastoupení prorektoři a ředitel mají právo
vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádají. Předseda Akademického senátu
zařadí jejich vystoupení do programu jednání.
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Článek 3
Akademický senát FAMO v Písku se mimo jiné vyjadřuje k:
1. vnitřním předpisům FAMO v Písku,
2.

vnitřnímu hodnocení činností FAMO v Písku podle pravidel hodnocení,

3. návrhu rektora na jmenování a odvolání členů Umělecké rady FAMO v Písku a
Disciplinární komise FAMO v Písku,
4. podmínkám pro přijetí ke studiu na FAMO v Písku,
5. strategickým záměrům vzdělávací, tvůrčí a umělecké činnosti a dalším souvisejícím
činnostem a k jejich plánům každoroční aktualizace,
6. k podnětům a stanoviskům správní rady,
7. k problematice studia.
O návrzích se Akademický senát FAMO v Písku usnáší tajným hlasováním.
Článek 4
Předseda Akademického senátu je povinen na žádost rektora nebo ředitele svolat v případech
hodných zřetele mimořádné zasedání Akademického senátu.
Článek 5
Akademický senát se schází na svém pravidelném zasedání nejméně jedenkrát během
semestru – nerozhodne-li předseda Akademického senátu FAMO v Písku podle znění článků
tohoto řádu jinak.
Článek 6
Nejpozději před uplynutím 3 měsíců před koncem funkčního období členů Akademického
senátu FAMO v Písku vypíše rektor FAMO v Písku a předseda Akademického senátu FAMO
v Písku volby do Akademického senátu.
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