JEDACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY
FAKULTY SOCIÁLĚ EKOOMICKÉ UJEP
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Vědecká rada Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen
"vědecká rada") projednává zaměření a organizaci vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další
tvůrčí činnosti fakulty.
Zejména:
a) projednává dlouhodobý záměr fakulty,
b) schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě,
c) schvaluje děkanem navržené odborníky za členy komisí pro státní závěrečné zkoušky,
d) předkládá prostřednictvím děkana rektorovi UJEP návrhy na jmenování emeritních profesorů a
docentů,
e) projednává návrh děkana na udělení čestného titulu „doctor honoris causa“ (Dr.h.c.)

významným domácím a zahraničním osobnostem,
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f) vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan.
Členy vědecké rady jmenuje děkan po schválení návrhu na jejich jmenování akademickým senátem
fakulty. Členy vědecké rady jsou vedoucí kateder fakulty, proděkani a dále významní představitelé
oborů, v nichž fakulta uskutečňuje svou vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost. Nejméně jedna
třetina členů vědecké rady jsou jiné osoby než členové akademické obce univerzity, jejíž je fakulta
součástí. Členství ve vědecké radě je čestné a nezastupitelné.
Funkční období vědecké rady je shodné s funkčním obdobím děkana.
Jednání vědecké rady svolává děkan podle potřeby, nejméně však 2 x ročně. Děkan je povinen svolat
jednání vědecké rady, požádá-li o to alespoň třetina členů vědecké rady. V nepřítomnosti děkana řídí
jednání vědecké rady pověřený proděkan, každý člen vědecké rady má právo požádat o rozšíření
programu jednání.
Vědecká rada rozhoduje usnesením. Vědecká rada je schopna usnášení, pokud je přítomna
nadpoloviční většina členů vědecké rady. Usnesení je schváleno, pokud souhlasí nadpoloviční většina
přítomných členů vědecké rady.
Není-li vědecká rada schopna usnášení, děkan určí nový termín jednání.
V řádně odůvodněných případech se může vědecká rada usnést na základě hlasování prostřednictvím
elektronické pošty (dále jen „per rollam“). Návrh na usnesení per rollam musí být odeslán na emailové adresy všech členů vědecké rady. Usnesení per rollam je přijato, vysloví-li se pro návrh
nadpoloviční většina všech členů vědecké rady.
Děkan může v případě potřeby přizvat na jednání vědecké rady i jiné osoby.
Zápis a administrativní agendu zabezpečuje proděkan pro vědu a výzkum.
Čl. 2
Zvláštní ustanovení

1. Každý člen vědecké rady může z vážných důvodů požádat děkana o ukončení členství ve vědecké
radě.
2. Děkan může se souhlasem akademického senátu fakulty doplnit vědeckou radu o další členy při
dodržení § 29 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (dále jen “zákon”).
Čl. 3
Závěrečná ustanovení

1. Zrušuje se jednací řád Vědecké rady Fakulty sociálně ekonomické
UJEP schválený
Akademickým senátem FSE UJEP dne 15. 9. 1999 a Akademickým senátem UJEP dne
29. 9. 1999.
2. Návrh tohoto jednacího řádu byl schválen dle § 27 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem
FSE UJEP dne 21.5.2008.
3. Tento jednací řád byl schválen dle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem UJEP dne
23.6.2008.
4. Tento jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem UJEP.

Doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc.
děkan

