Študentski svet Fakultete za upravo je na prvi redni seji dne, 26. 11. 2020,
sprejel sklep s katerim, na podlagi Pravilnika o volitvah predstavnikov
študentov v Študentski svet in organe Fakultete za upravo, objavlja:

RAZPIS
za člane Senata, komisij in odborov Fakultete za upravo
Študentski svet FU razpisuje naslednja prosta mesta, glede katerih lahko
vložite kandidaturo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

3 predstavnike študentov v Senat Fakultete za upravo, ki so
praviloma različnih stopenj, načina in smeri študija.
1 predstavnik študentov v Upravni odbor Fakultete za upravo
12 (1/5) predstavnikov študentov v Akademski zbor Fakultete za
upravo
1 predstavnik študentov (1. stopnja) v Komisijo za dodiplomski
študij
1 predstavnik študentov (2. stopnja) v Komisijo za podiplomski
študij
1 predstavnik študentov (3. stopnja) v Komisijo za doktorski študij
2 predstavnika študentov in 2 namestnika v Komisijo o
disciplinski odgovornosti študentov
1 predstavnik študentov (2. ali 3. stopnja) v Komisijo za
znanstveno-raziskovalno dejavnost,
1 predstavnik študentov v Komisijo za poslovanje in kakovost
2 predstavnika študentov v Center za razvoj pedagoške odličnosti,
en predstavnik 1. stopnje in en predstavnik 2. stopnje
1 predstavnik študentov v Odboru za podeljevanje nagrad
študentom
6 predstavnikov študentov na študijskih programih:
o Univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja
o Univerzitetni študijski program Upravna informatika
o Visokošolski strokovni program Uprava
o Magistrski študijski program Uprava 2. stopnja
o Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2.
stopnja
o Skupni doktorski študijski program 3. stopnje Upravljanje in
ekonomika javnega sektorja
3 predstavniki študentov v Svetu fakultete

Rok za oddajo kandidatur začne teči v petek, 27. 11. 2020, in se izteče v
ponedeljek, 7. 12. 2020 ob polnoči.

Kandidira lahko vsak študent Fakultete za upravo, ki ima status študenta in v
razpisanem roku odda kandidaturo. Posamezni študent lahko kandidira za več
funkcij. Vašo kandidaturo lahko obrazložite.
Kandidatura mora vsebovati:
•
•
•
•
•
•

Ime in priimek kandidata
Stalni ali začasni naslov
Elektronski naslov kandidata
Lastnoročni podpis kandidata
Potrdilo o vpisu
Naziv funkcije za katero kandidirate (lahko jih je več).

Obrazec za kandidaturo je priloga temu razpisu.
Študentski svet bo volitve izvedel na svoji 2. redni seji (predvidoma v drugem
tednu decembra), na katero bodo povabljeni vsi kandidati.
Kandidaturo lahko oddate elektronsko na naslov:
studentski.svet@fu.uni-lj.si s prepisom »Kandidatura za volitve v organe FU«
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OBRAZEC ZA KANDIDATURO ZA
naziv volitev

IME IN PRIIMEK KANDIDATA

STALNI ALI ZAČASNI NASLOV

ELEKTRONSKI NASLOV KANDIDATA

V Ljubljani, dne

Ime in priimek, podpis (lastnoročen oz. elektronski)

Priloga:
- potrdilo o vpisu v tekoče študijsko leto;

