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datum: ljubljana, 16.4.2015

Zadeva: Poziv za kandidiranje za funkcijo dekana UL FFA za mandatno obdobje 2015 • 2017

Na podlagi 57. cl. Pravil 0 organi2aciji in delovanju FFA, sprejetih dne, 9.9.2013 ter Rokovnika za
volitve dekana z dne, 15.4.2015 Komisija za volitve dekana v sestavi: prof. dr. Ales Mrhar, kot
predsednik in prof. dr. Borut Bozic ter Siavi Menard kot clana, poziva kandidate, ki izpolnjujejo
pogoje, da

do ponedeliko, 18. mojo 2015, do 14. ure

oddajo pisne kandidature za funkcijo dekana fakultete v mandatnem obdobju 2015 • 2017 (od
1.10.2015 do 30.9.2017).

1. Za dekana fakultete je lahko imenovan visokosolski ucitelj, zaposlen na FFA s polnim
deiovnim casom za nedolocen cas, ki ima ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti.

2. Prijava mora vsebovati:
- obrazlozitev z utemeljitvijo glede izpolnjevanja organizacijskih in vodstvenih sposobnosti,
- vizijo vodenja fakultete (priioga) in
- program delovanja fakultete za mandatno obdobje 2015 - 2017(priloga).

3. Pisno prijavo skupaj s prilogami kandidati oddajo v tajnistvo fakultete v 5. nadstropju, v zaprti
ovojnici, naslovljeni na »Komisijo za volitve dekana« in s pripisom »ne odpiraj«.

4. Volitve za oblikovanje Iiste predlaganih kandidatov za dekana bodo potekale na Akademskem
zboru, ki bo sklican do 12. junija 201S.

Koncne volitve dekana bodo izvedene na junijski seji 5enata FFA dne, 19. 6. 2015.

Prejmejo:
vsi zaposleni po e.posti
spletna stran FFA - obvestila
arhiv
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lbWm: ljubljana, 15.4.2015

Na podlagi 1. al. 3. odst. 57. cl. Pravil 0 organizaciji in delovanju Fakultete za farmacijo z dne, 9.9.2013
je Komisija za volitve dekana dne, 15.4.2015 sprejela naslednji

ROKOVNIK ZA VOllTVE DEKANA
za mandatno obdobje 2015 - 2017

1. Komisija, v sestavi: prof. dr. Ales Mrhar kot predsednik, prof. dr. Borut Bozic, clan in Siavi Menard,
clanica, do 17.4.2015 izda poziv za oddajo pisne kandidature za funkcijo dekana FFA za mandatno
obdobje 201S -2017.

2. Kandidat za dekana je lahko visokosolski ucitelj, zaposlen na FFA s polnim delovnim casom za
nedolocen cas, ki ima ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti.

3. Kandidaturi mora priloziti vizijo vodenja fakultete in program delovanja fakultete v mandatnem
obdobju.

4. Kandidat vlogo naslovi na Komisijo za volitve dekana in jo v zaprti kuverti z oznako »ne odpiraj«
odda v tajnistvo fakultete najkasneje do ponedeljka, 18.5.2015, do 14.00.

5. Komisija odpre prispele prijave do srede, 20.5.2015, izloci morebitne nepopolne in nepravocasne
vloge ter zapisnisko ugotovi Iisto kandidatov.

6. Kandidati osebno predstavijo svoje organizacijske in vodstvene sposobnosti, VIZljO vodenja
fakultete in program delovanja fakultete v mandatnem obdobju na seji Akademskega zbora FFA
do petka, 12.6.2015. AZ 5 tajnimi volitvami izmed kandidatov izvoli najvec dva kandidata.

7. Senat FFA na seji v petek, 19.6.2015 izmed kandidatov AZ s tajnim glasovanjem izvoli kandidata za
dekana.

8. Komisija za volitve dekana do konca junija posreduje ime izvoljenega kandidata v imenovanje
rektorju UL.

Prejmejo:
vsi zaposleni po e-posti
S5 FFA - predsednik
spletna stran FFA - obvestila
arhiv

Pr f. dr. Ales Mrhar
redsedlk Komisije za volitve dekana
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