JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY
UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE - EVANGELICKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY
ZE DNE 7. 5. 2013
Akademický senát Evangelické teologické fakulty (dále jen UK ETF) se podle § 9 odst. 1 písm.
b) a § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), usnesl na tomto Jednacím řádu Vědecké rady UK
ETF, jako vnitřním předpisu UK ETF:
Úvodní ustanovení
Čl. 1
Tento řád upravuje podrobnosti o jednání Vědecké rady UK ETF (dále jen „fakulta“).

Obecná ustanovení
Čl. 2
1. Časový plán zasedání vědecké rady fakulty (dále jen "vědecká rada") na akademický rok
stanoví děkan.
2. Na každé zasedání bude členům vědecké rady (dále jen “člen”) odeslána písemná
pozvánka s programem a podklady k jeho jednotlivým bodům nejméně 7 dní předem. Ve
výjimečných případech, zejména z důvodu časové tísně nebo naléhavosti otázky, mohou být
podkladové materiály z rozhodnutí děkana předány později, popřípadě rozdány při zahájení
zasedání.
3. Vyžaduje-li to povaha projednávané věci, může děkan pozvat na zasedání i další osoby.
Čl. 3
1. Zasedání vědecké rady řídí děkan nebo jím pověřený proděkan.
2. Člen může navrhnout zařazení bodu programu. Jsou-li třeba k jeho projednání písemné
podklady, předá je s dostatečným předstihem děkanovi.
Čl. 4
1. Na jednání vědecké rady může vystoupit se svým sdělením člen, člen předsednictva
akademického senátu fakulty (dále jen “senát”), proděkan a čestný člen vědecké rady.
Nestanoví-li tento řád jinak, mohou další osoby vystoupit pouze tehdy, jestliže s tím vědecká
rada vyjádří souhlas.
2. Vědecká rada se může usnést, že celé její jednání, nebo jeho část, budou prohlášeny za
uzavřené, jestliže by veřejností jednání byla ohrožena osobnostní práva jednotlivce nebo
důležitý zájem fakulty; v takovém případě vědecká rada určí, kdo se uzavřeného jednání smí
účastnit.
3. Hlasování je veřejné. Tajným hlasováním rozhoduje vědecká rada v případech stanovených
zákonem, nebo pokud se na tom usnesla.
4. O neodkladných záležitostech, které nepodléhají tajnému hlasování a k jejichž projednání
není možné nebo účelné svolat zasedání VR, může vědecká rada, pokud nikdo z jejích členů
nevznese námitku, hlasovat per rollam.

a) Vyhlášení hlasování, znění návrhu a hlasovací formulář rozešle děkan členům vědecké
rady prostřednictvím uzavřené elektronické konference. Ve vyhlášení se uvede lhůta pro
posouzení a hlasování, která nesmí být kratší než jeden týden od rozeslání. Požádá-li o to
člen vědecké rady, bude mu návrh zaslán i v písemné podobě.
b) Hlasování je veřejné. Vyplněný hlasovací formulář obsahuje jméno a příjmení hlasujícího a
jeho hlas (ano/ne), jinak je neplatný.
c) Návrh posuzovaný per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas
nadpoloviční většina všech členů vědecké rady.
d) Zápis o hlasování per rollam schvaluje vědecká rada na svém nejbližším řádném zasedání.
Součástí zápisu o hlasování per rollam je jmenný seznam členů vědecké rady s uvedením
toho, jak každý z nich hlasoval.

Zvláštní ustanovení
Čl. 5
1. Návrh v řízení o jmenování docentem, popřípadě profesorem, nebude projednáván, pokud
se zasedání účastní méně než dvě třetiny ze všech členů vědecké rady.
2. K příslušnému zasedání vědecké rady přizve děkan uchazeče o jmenování profesorem či
docentem. Návrh nemusí být projednáván, pokud se pozvaný uchazeč zasedání neúčastní.
3. K příslušnému zasedání vědecké rady přizve děkan předsedu hodnotící komise nebo
habilitační komise. Návrh nemusí být projednáván, pokud se pozvaný předseda nebo jím
pověřený člen komise zasedání neúčastní.
4. Jednání vědecké rady je po dobu hlasování a případné rozpravy o odůvodnění výsledku
hlasování uzavřené.
Čl. 6
K jednání ve věcech akreditace studijních programů a akreditace oborů habilitačního a
jmenovacího řízení přizve děkan osoby, které jsou podle předkládací zprávy oprávněny podat
bližší vysvětlení k návrhu na podání žádosti o akreditaci. Tyto osoby odpoví na otázky členů a
mají právo vystoupit v rozpravě.
Komise vědecké rady
Čl. 7
1. Vědecká rada může na návrh děkana zřídit komisi vědecké rady (dále jen „komise“).
2. Komise jsou poradními orgány vědecké rady a zřizují se jako stálé, nebo dočasné.
3. Složení komise schvaluje na návrh děkana vědecká rada; komise je tvořena zejména členy
rady.
Společná a závěrečná ustanovení
Čl. 8
1. Zápis ze zasedání vědecké rady pořizuje zapisovatel určený děkanem.
2. Zápis se zasílá členům, proděkanům a předsedovi senátu.
Jiným osobám a orgánům se zašle usnesení vědecké rady, které se jich jmenovitě týká.

Čl. 9
1. Tento řád byl schválen Akademickým senátem ETF dne 7. 5. 2013
2. Tento řád nabyl platnosti dnem schválení Akademickým senátem UK 24. 5. 2013
3. Tento řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl
platnosti.
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