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JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY FP 

Čl. 1 
(1) Vědecká rada FP TU v Liberci je jedním ze samosprávných orgánů školy. Její právní 

postavení je dáno § 30 Zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb., ze dne 22. dubna 
1998 (dále jen zákon). 

(2) Členy vědecké rady jmenuje děkan se souhlasem akademického senátu z učitelů nebo 
vědeckých pracovníků fakulty a z dalších významných odborníků z jiných vysokých 
škol, vědeckovýzkumných pracovišť nebo z praxe. Počet dalších významných pracov-
níků nesmí být nižší než jedna třetina z celkového počtu členů vědecké rady fakulty  
(§ 29 (2) zákona). K jednání vědecké rady může být přizván tajemník fakulty s hlasem 
poradním. Funkční období vědecké rady je shodné s funkčním obdobím děkana. Člen-
ství ve vědecké radě je čestné a nezastupitelné. 

Čl. 2 
(1) Vědecká rada projednává: 

a) dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další 
tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem TUL. 

b) otázky vzájemného poměru mezi pedagogickými a vědeckovýzkumnými aktivitami 
učitelů a vědeckých pracovníků školy; 

c) formy, zásady a rozsah spolupráce v oblasti pedagogické a vědeckovýzkumné čin-
nosti se zahraničními partnery; 

d) návrh na obsazení funkce děkana (případně na společném zasedání s AS FP TUL). 

(2) Vědecká rada schvaluje: 
a) děkanův návrh na složení habilitační komise a komise pro jmenování profesorů  

(§ 72 (7) zákona); 
b) studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě; 

(3) Vědecká rada vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profe-
sorem v rozsahu stanoveném zákonem. 

Čl. 3 
Vědeckou radu svolává děkan zpravidla nejméně dvakrát za kalendářní rok. Jednání vědecké 
rady řídí děkan nebo jím pověřený proděkan podle předem předloženého programu. Jednání 
vědecké rady je přítomen určený pracovník sekretariátu děkana jako zapisovatel. 

Čl. 4 
(1) Vědecká rada je způsobilá usnášení, je-li na zasedání přítomna třípětinová většina jejích 

členů. Usnesení vědecké rady jsou platná, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina pří-
tomných členů vědecké rady. Při habilitačním řízení a při řízení jmenování profesorem  
jsou usnesení platná, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina všech členů vědecké ra-
dy. 

(2) Vědecká rada se usnáší tajným hlasováním 
- při habilitačním řízení a při řízení jmenování profesorem, hlasuje-li se o osobě ucha-

zeče, 
- v jiných případech, kdy se na tom vědecká rada usnese. 

 V ostatních případech je hlasování veřejné. 
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Čl. 5 
Členové vědecké rady mohou hlasováním rozhodnout o odročení usnesení z těchto důvodů: 

a) nutnost prostudovat nově předložené doklady, 
b) návrh na předložení dalších dokladů, 
c) návrh na vyslechnutí názorů znalců. 

Čl. 6 
Má-li být hlasování tajné, vědecká rada předem zvolí dva své členy za skrutátory, kteří přímo 
v zasedací síni vyhodnotí odevzdané hlasovací lístky a ohlásí výsledek. Skrutátoři pak vyho-
toví protokol o hlasování, který podepíší a spolu s použitými hlasovacími lístky uloží do zale-
pené obálky (s podpisy přes zalepení). 

Čl. 7 
Jestliže děkan nesouhlasí s usnesením VR (s výjimkou jmenování profesorů nebo habilitace 
docentů), předloží spornou záležitost akademickému senátu FP. 

Čl. 8 
Tento řád byl schválen AS TUL dne 18.6.1999 a vstupuje v platnost dnem 1.7.1999. 
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