Predsednik Študentskega sveta Fakultete za upravo na podlagi 1. In 5. odstavka 19. člena Pravilnika
o volitvah predstavnikov študentov v Študentski svet in organe Fakultete za upravo ponovno
objavlja

RAZPIS ZA PREDSTAVNIKE ŠTUDENTOV
V SENATU, KOMISIJAH IN ODBORIH
FAKULTETE ZA UPRAVO
za člane Senata, komisij in odborov
Fakultete za upravo
Študenti lahko vložite kandidaturo za naslednja prosta mesta:
- 1 predstavnik študentov (praviloma 2. ali 3. stopnja) v Komisiji za znanstveno-raziskovalno
dejavnost
- 1 predstavnik študentov Skupnega doktorskega študijskega programa Upravljanje in
ekonomika javnega sektorja 3. stopnja

Rok za oddajo kandidatur začne teči v
sredo, 22. 12. 2021, in se izteče v petek,
14. 1. 2022 ob 10:00.

Kandidira lahko vsak študent Fakultete za upravo, ki ima status študenta in v razpisanem roku odda
popolno kandidaturo. Posamezni študent lahko kandidira za več funkcij. Svojo kandidaturo lahko
obrazložite.
Kandidatura mora vsebovati:
- Ime in priimek kandidata;
- Naziv funkcije za katero kandidirate (lahko jih je več);
- Enotno univerzitetno digitalno identiteto;
- Soglasje kandidata za obdelavo osebnih podatkov
- Datum;
- Lastnoročni ali digitalni podpis kandidata;
- Potrdilo o vpisu za študijsko leto 2021/22.
Kandidaturo lahko vložite tudi na obrazcu, ki je priloga temu razpisu.

Razpis se objavi na spletni strani Fakultete za upravo in na oglasni deski Študentskega sveta Fakultete
za upravo. Študentski svet bo volitve o kandidatih izvedel na redni seji, na katero bodo povabljeni vsi
kandidati.
Kandidaturo oddate elektronsko na naslov: studentski.svet@fu.uni-lj.si
Kraj in datum: Ljubljana, 21. december 2021

Luka Tomažič
Predsednik Študentskega sveta
Fakultete za upravo
Digitalno podpisal
Luka Tomažič
Datum: 2021.12.21
20:49:43 +01'00'

Študentski svet Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani

OBRAZEC ZA ODDAJO KANDIDATURE
Kandidiram za mesto

OSEBNI PODATKI KANDIDATA
IME IN PRIIMEK
ENOTNA
UNIVERZITETNA
DIGITALNA IDENTITETA
(npr. ab1234@student.uni-lj.si
ČLANICA UL

FAKULTETA ZA UPRAVO

Vaše osebne podatke bosta kot skupna upravljavca obdelovala članica Univerze v Ljubljani na
kateri kandidirate in Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana za namen izvedbe
postopka kandidature za člana Študentskega sveta članice UL in morebitno opravljanje nalog v
primeru izvolitve in opravljanja funkcije za katero kandidirate.
Članica Univerze v Ljubljani bo osebne podatke za neizbrane kandidate hranila 2 leti od
konstituiranja ŠS članice v študijskem letu v katerem je oddana kandidatura, za izbrane kandidate
pa kot arhivsko gradivo. Članica Univerze v Ljubljani in Univerza v Ljubljani vaših osebnih
podatkov ne bo posredovala tretjim osebam, razen v primeru izvedbe aktivnosti ŠS članice UL,
kjer izvoljeni kandidat predstavlja ŠS članice UL v razmerju do tretjih oseb.
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico do dostopa,
popravka in v zvezi s tem omejitve obdelave ter pravico do prenosljivosti in ugovora (vključno s
pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS). Vse naštete pravice lahko uveljavljate
pri Pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani: dpo@uni-lj.si.
S svojim podpisom soglašam v obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za namen
kandidature v ŠS članice Univerze v Ljubljani ter v obdelavo osebnih podatkov v primeru
pritožbenega postopka, ki je lahko uveden v primeru kršitev v volilnem postopku.

Dne _______________ v/na _________________
Podpis kandidata/ke:

Priloga:
- potrdilo o vpisu v študijskem letu 2021/22;

