JEDNACÍ ŘÁD
VĚDECKÉ RADY
FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ
UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ
V ÚSTÍ NAD LABEM

Čl. 1
Základní ustanovení
Právní postavení Vědecké rady Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem (dále jen “vědecká rada”), její ustavení, působnost, pravomoc a odpovědnost jsou
určeny zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”), Statutem Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen “UJEP”), Statutem Fakulty sociálně ekonomické
UJEP (dále jen “fakulta”) a dalšími vnitřními předpisy UJEP a fakulty.
Čl. 2
Činnost vědecké rady
1.

Vědecká rada projednává zaměření a organizaci vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty.

2.

Vědecká rada zejména:
a) projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný
v souladu se strategickým záměrem UJEP a návrhy každoročního plánu realizace
strategického záměru fakulty,
b) schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě, a postupuje
je prostřednictvím rektora ke schválení Radě pro vnitřní hodnocení UJEP,
c) navrhuje rektorovi UJEP záměr prodloužit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo
prodloužení akreditace doby platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují
na fakultě,
d) navrhuje rektorovi UJEP záměr prodloužit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke
jmenování profesorem, a to v případě řízení uskutečňovaných na fakultě,
e) schvaluje děkanem navržené odborníky za členy komisí pro státní závěrečné zkoušky,
f) vyjadřuje se ke zprávě o tvůrčí činnosti fakulty předtím, než ji děkan postoupí rektorovi,
g) předkládá rektorovi prostřednictvím děkana návrh na udělení čestného titulu emeritní
profesor,
h) projednává složení oborových rad doktorských studijních programů uskutečňovaných na
fakultě,

3.

i)

vyjadřuje se k záměru děkana jmenovat a odvolat garanta studijního programu,

j)

projednává případnou dohodu o vzájemné spolupráci při uskutečňování studijního programu
mezi fakultou a právnickou osobou či zahraniční vysokou školou.

Vědecká rada se vyjadřuje k dalším otázkám, které jí předloží děkan.

Čl. 3
Složení vědecké rady
1.

Členy vědecké rady jmenuje děkan po schválení návrhu na jejich jmenování akademickým
senátem FSE UJEP.

2.

Členy vědecké rady jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulty uskutečňuje vzdělávací
a tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů vědecké rady jsou jiné osoby než členové
akademické obce UJEP.

3.

Členství ve vědecké radě je čestné a nezastupitelné.

4.

Předsedou vědecké rady je děkan.

5.

Funkční období vědecké rady je shodné s funkčním obdobím děkana.

6.

Členem vědecké rady je také proděkan pro vědu a výzkum.

7.

Členství ve vědecké radě vzniká dnem, ke kterému byl člen do vědecké rady jmenován.

8.

Každý člen vědecké rady může z vážných důvodů písemně požádat děkana o ukončení členství
ve vědecké radě.

9.

Členství ve vědecké radě zaniká:
a)

dnem, ke kterému končí funkční období děkana, který člena do vědecké rady jmenoval,

b)

dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen vzdává členství ve vědecké radě,
děkanovi,

c)

dnem, ke kterému děkan člena vědecké rady s předchozím souhlasem Akademického senátu
fakulty odvolal.
Čl. 4
Jednání vědecké rady

1.

Jednání vědecké rady svolává děkan podle potřeby, zpravidla dvakrát ročně. Děkan je povinen
svolat jednání vědecké rady, požádá-li o to alespoň třetina členů vědecké rady.

2.

Jednání vědecké rady řídí děkan. V nepřítomnosti děkana řídí jednání vědecké rady pověřený
proděkan. Program jednání vědecké rady určuje děkan. Každý člen vědecké rady má právo
požádat o rozšíření programu jednání.

3.

Vědecká rada jedná zpravidla na základě písemných podkladů, může však jednat i na základě
ústní zprávy.

4.

Vědecká rada rozhoduje usnesením. Vědecká rada je schopna usnášení, pokud je přítomna
nadpoloviční většina členů vědecké rady. O usnesení rozhoduje vědecká rada hlasováním.
Usnesení je schváleno, pokud souhlasí nadpoloviční většina přítomných členů vědecké rady.
Není-li vědecká rada schopna usnášení, děkan určí nový termín jednání.

5.

Členové vědecké rady mohou hlasováním rozhodnout o odročení usnesení zejména z těchto
důvodů:

6.

a)

nutnost prostudovat nové návrhy,

b)

návrh na předložení dalších podkladů,

c)

návrh na vyslechnutí názoru znalců.

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 e-mailové adresy všech členů vědecké rady. Usnesení per rollam je
přijato, vysloví-li se pro návrh nadpoloviční většina všech členů vědecké rady. S výsledkem

hlasování seznámí děkan vědeckou radu na jejím nejbližším zasedání.
7.

Děkan může v případě potřeby přizvat na jednání vědecké rady i jiné osoby.

8.

Zápis a administrativní agendu zabezpečuje proděkan pro vědu a výzkum.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení

1.

Zrušuje se Jednací řád Vědecké rady Fakulty sociálně ekonomické UJEP schválený
Akademickým senátem FSE UJEP dne 21. 5. 2008 a Akademickým senátem UJEP dne
23. 6. 2008.

2.

Návrh tohoto jednacího řádu byl schválen dle § 27 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým
senátem FSE UJEP dne 17. října 2018.

3.

Tento jednací řád byl schválen dle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem UJEP
dne 28. listopadu 2018.

1.

Tento jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem UJEP.

doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
děkan FSE UJEP

