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Část první
Změna Volebního a jednacího řádu 
Akademického senátu UK FF v Praze

I.
Čl. 3, odst 1 se mění takto:
Volby vyhlašuje odstupující senát na svém zasedání nejméně tři měsíce před uplynutím svého funkčního období a nejméně měsíc před jejich konáním. Volby se konají nejpozději šest týdnů před koncem funkčního období senátu.

II.
Do čl. 4, odst. 2. se doplňuje nové písmeno b) ve znění:
“Je-li student zvolený do akademického senátu v průběhu svého funkčního období přijat do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu fakulty, jeho členství v akademickém senátu nezaniká.”
Stávající čl. 4, odst. 2, písm. B) se přeznačuje na čl. 4, odst. 2, písm. c)

III. 
Čl. 5 se přejmenovává na “Průběh a výsledky voleb”

IV.
Odstavce 3. a 4. Čl. 3 se z tohoto článku vypouší a přecházejí do Čl 5 jako odstavce 12. a 13. 


V.
Do čl. 5, odst. 1 se doplňuje věta:  “Volební komise je oprávněna kontrolovat a vyžadovat dodržování tohoto ustanovení.”

VI.
K čl. 5 se přidává odstavec 14, který zní takto:
14. Volby se mohou konat také elektronickou formou. O případné realizaci této varianty, včetně technické specifikace, rozhoduje AS UK FF usnesením nejpozději tři měsíce před konáním voleb.

VII.
Čl. 11, odstavec 1 se mění takto:
V období prázdnin může předsednictvo rozhodovat o věcech vyhrazených senátu s výjimkou věcí uvedených v čl. 7, odst 1 Statutu UK FF; není-li takové rozhodnutí schváleno na nejbližším zasedání senátu, pozbývá platnosti.

VIII.
Čl. 13, odstavec 1 se mění takto:
Senát rozhoduje na základě písemných materiálů. Předkladatel musí tyto materiály předat předsednictvu nejpozději 10 dní před zasedáním senátu. V mimořádných případech, které nesnesou odkladu, může výjimku z tohoto ustanovení povolit předsednictvo senátu.

IX.
Do čl. 15, odst. 5 se doplňuje věta: “Jiné osoby mohou vystoupit tehdy, pokud to senát schválí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.” 

X.
V čl .17 se ruší část II a)


 
Část druhá
Účinnost

	Tento předpis byl schválen Akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy dne 10. 5. 2007.
	Tento předpis nabývá platností dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze.

Tento předpis nabývá účinnosti násleujícím dnem po nabytí jeho platnosti.
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