JEDNACÍ ŘÁD
oborových rad doktorského studijního programu
uskutečňovaného na Fakultě architektury VUT v Brně
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článek 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Členy oborové rady (OR) „A“ a „U“ jmenuje a odvolává po projednání v příslušné vědecké radě
FA VUT v Brně (FA) děkan fakulty.
OR má nejméně 5 členů1 , přesný počet stanoví děkan FA.
Délku funkčního období stanoví děkan FA.
Členové oborové rady si po diskusi tajným hlasováním volí ze svého středu předsedu.

článek 2
ZASEDÁNÍ OBOROVÉ RADY
1) Zasedání oborové rady „A“ i „U“ svolání její předseda podle potřeby. Oborová rada zasedá
nejméně čtyřikrát za akademický rok. V případě naléhavé potřeby jedná oborová rada
korespondenčním způsobem.
2) V pozvánce na zasedání OR je uveden program jednání.
3) Z každého jednání OR je pořízen zápis.
článek 3
JEDNÁNÍ OBOROVÉ RADY
1) Jednání řídí předseda OR, v případě potřeby může pověřit řízením jednání jiného člena OR.
2) Jednání může být zahájeno, jsou-li přítomny tři pětiny členů. K přijetí rozhodnutí je třeba
většina hlasů přítomných členů.
3) OR jedná podle programu jednání. Každý člen může navrhnout změnu nebo doplnění
programu. O změně a doplnění programu se rozhodne hlasováním.
4) O každém návrhu rozhoduje OR hlasováním.
5) Hlasování je veřejné a hlasuje se zdvižením ruky.
6) Oborová rada se na svých jednáních vyjadřuje:2
• k návrhům na školitele,
• schvaluje návrhy témat předložené školiteli a návrhy témat disertačních prací,
• projednává změny ve struktuře studijních předmětů, které jsou součástí DSP,
• navrhuje složení komise pro přijímací zkoušky do DSP,
• posuzuje návrhy komisí pro přijímací zkoušky a předkládá děkanovi návrh na přijetí
uchazečů,
• vyjadřuje se k maximálnímu počtu doktorandů, které může školitel vést,
• vyjadřuje se k individuálnímu studijnímu plánu a k jejich případným změnám,
• projednává hodnocení doktorandů předložená školiteli,
• doporučuje děkanovi ukončení studia doktoranda pro neplnění studijních povinností,
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hodnotí působení školitelů a závěry předkládá děkanovi,
nejméně 1x za rok hodnotí úroveň uskutečňovaného studijního programu a závěry
předkládá děkanovi,
• iniciuje návrhy na úpravy studijního programu ve vztahu k podmínkám akreditace,
• schvaluje obsah a rozsah státní doktorské zkoušky (SDZ),
• navrhuje předsedy a členy komisí pro SDZ a pro obhajoby disertačních prací.
7) O výsledku obhajoby doktorské disertační práce informuje OR předseda komise3 , který je na
jednání OR pozván.
•
•

článek 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento jednací řád byl projednán v oborové radě „A“ a „U“ a nabývá účinnosti dnem 1.11.2010.
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