Příkaz děkana č. 5/2014

Vznik Pedagogické rady FSE UJEP a schvalování výběrových kurzů

V Ústí nad Labem, dne 1. 10. 2014
Tento příkaz děkana zavádí Pedagogickou radu FSE UJEP a stanovuje postup pro schvalování nových,
resp. pro úpravu stávajících výběrových kurzů.
Na FSE UJEP se zřizuje Pedagogická rada FSE UJEP (dále jen pedagogická rada). Pedagogická rada
má minimálně pět členů, jejím členem a současně předsedou je proděkan pro studium. Členy pedagogické rady (s výjimkou předsedy) jmenuje a odvolává děkan fakulty. Pedagogická rada na návrh garanta předmětu projednává, připomínkuje a schvaluje zásadnější obsahové odchylky od akreditačního
spisu v sylabech povinných a povinně volitelných předmětů, nové výběrové kurzy, resp. úpravy stávajících výběrových kurzů.
Vedoucí katedry určí garanty stávajících povinných a povinně volitelných předmětů. Akademický
pracovník, který navrhne nový povinně volitelný kurz, se stává garantem tohoto předmětu. Garant
předmětu předloží přepracovaný sylabus stávajícího kurzu, či vypracovaný sylabus nového povinně
volitelného předmětu vedoucímu katedry, jejímž je členem (pokud je dotyčným pedagogem přímo
vedoucí katedry, potom tento krok odpadá).
Vedoucí katedry zajistí předání sylabu kurzu garantu každého oboru, v jehož rámci se výuka předmětu
plánuje. Garant oboru se ke kurzu vyjádří a vrátí dokument včetně svého vyjádření zpět vedoucímu
katedry. Ten po vyjádření garanta oboru předá sylabus výběrového kurzu včetně vyjádření od garanta
oboru předsedovi pedagogické rady.
Jednání pedagogické rady svolává její předseda tak, aby se všechny podané návrhy projednaly v dostatečném předstihu před plánovaným zahájením výuky a bylo možné včas provést všechny úkony související s výukou daného kurzu v plánovaném termínu (tj. zejména s uvedením kurzu v IS STAG a vložením kurzu mezi rozvrhové akce katedry v příslušném semestru). Schvalovací proces probíhá hlasováním členů pedagogické rady a může probíhat i formou per rollam. Návrh kurzu je schválen v případě, že pro něj bude hlasovat nadpoloviční počet členů pedagogické rady. Výsledek schvalování výběrového kurzu sdělí předseda rady vedoucímu katedry, která výuku předmětu zajišťuje, a ten jej následně sdělí garantovi předmětu. V případě schválení výběrového kurzu zajistí garant předmětu jeho uvedení do IS STAG prostřednictvím referentky pro studium, rozvoj a informatizaci.

RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
Děkan FSE UJEP

