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SMĚRNICE DĚKANA Č.  1/2019 

 
 

Jednací řád oborové rady doktorského studijního programu 
Environmentální chemie a technologie 

 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1.1 Tento jednací řád upřesňuje pravidla jednání oborové rady doktorského studijního programu 
Environmentální chemie a technologie (ECHT) v návaznosti na směrnici děkana č. 1/2017 
Organizace studia v doktorském studijním programu akreditovaném na FŽP UJEP, Studijní 
a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, v platném znění a další obecně platné předpisy. 

 

Čl. 2 
Jmenování oborové rady 

2.1 Členy oborové rady jmenuje děkan fakulty na návrh garanta doktorského studijního 
programu a po vyjádření vědecké rady fakulty. Garant studijního programu je zároveň 
jmenován předsedou oborové rady. 

2.2 Oborová rada je nejméně sedmičlenná. Jejími členy jsou významní vědečtí a akademičtí 
pracovníci FŽP UJEP a Ústavu anorganické chemie AVČR (ÚACH), dalších fakult UJEP, 
jiných vysokých škol, vědeckých a výzkumných institucí i význační odborníci z praxe 
splňující obecně platná kritéria. Při návrhu složení oborové rady bere garant v úvahu 
pravidla uvedená v dohodě o uskutečňování doktorského studijního programu uzavřené 
mezi FŽP UJEP a ÚACH. 

2.3 Děkan fakulty dále jmenuje místopředsedu oborové rady. Místopředsedou oborové rady je 
obvykle pracovník ÚACH, nebo jiný člen oborové rady navržený zástupci ÚACH. 
Místopředseda oborové rady zastupuje předsedu oborové rady v jeho nepřítomnosti. 

2.4 Děkan fakulty může dále jmenovat tajemníka oborové rady. Tajemník zabezpečuje činnost 
oborové rady po stránce organizační a administrativní. Tajemník není členem oborové rady. 

2.5 Funkční období oborové rady je pětileté, členové oborové rady mohou být do stejné 
oborové rady jmenování opakovaně. Oborová rada vykonává svou funkci i po skončení 
funkčního období, pokud z určitých důvodů není jmenována oborová rada nová.  

 

Čl. 3 
Jednání oborové rady 

3.1 Jednání oborové rady probíhá formou řádného zasedání nebo mimo zasedání s využitím 
technických komunikačních prostředků (zejména e-mailové komunikace) – tzv. jednání 
formou per rollam. 

3.2 Řádné zasedání svolává předseda oborové rady nejméně jednou ročně.  

3.3 Při řádném zasedání je oborová rada usnášeníschopná v případě přítomnosti nadpoloviční 
většiny členů. Svá usnesení, rozhodnutí, doporučení aj. přijímá oborová rada nadpoloviční 
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většinou přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 
Rozhodování probíhá formou veřejného hlasování. 

3.4 Předsedajícím při řádném zasedání je předseda oborové rady nebo místopředseda, 
případně jiný člen oborové rady určený předsedou. 

3.5 Jednání oborové rady jsou neveřejná. Jednání se může zúčastnit děkan fakulty nebo 
pověřený proděkan, do jehož působnosti spadá doktorské studium. Tito pracovníci nemají 
právo hlasovat. 

3.6 K jednání oborové rady nebo k projednání určitých bodů mohou být přizvány další osoby, 
které se účastní jednání pouze na pokyn předsedajícího a nemají právo hlasovat. 

3.7 Pokud je při jednání přítomen tajemník, účastní se jednání pouze na pokyn předsedajícího. 

3.8 Z jednání oborové rady pořizuje tajemník nebo pověřený člen oborové rady zápis, za jehož 
správnost zodpovídá předsedající. Návrh zápisu je rozeslán členům oborové rady 
k připomínkám a jeho konečné znění schvaluje oborová rada na nejbližším řádném 
zasedání. 

3.9 Při jednání formou per rollam jsou členům oborové rady rozeslány vhodnou formou 
(obvykle e-mailem) podklady k jednání spolu s návrhem usnesení a pokyny pro 
uskutečnění hlasování obsahujícími mj. termín či období, ve kterém se mají členové 
oborové rady k zaslaným materiálům vyjádřit. V případě hlasování per rollam rozhoduje 
oborová rada nadpoloviční většinou všech členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas 
předsedy oborové rady. Z jednání per rollam se pořizuje zápis podle obdobných zásad, 
jako v případě řádného zasedání. 

 

Čl. 4 
Obecná a závěrečná ustanovení 

4.1 Oborová rada se při své činnosti řídí směrnici děkana č. 1/2017 Organizace studia 
v doktorském studijním programu akreditovaném na FŽP UJEP, Studijním a zkušebním 
řádem pro studium v doktorských studijních programech Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem, v platném znění a dalšími obecně platnými předpisy. 

4.2 Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem podpisu. 

 

Zpracoval: prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.  
       Dana Matkovičová – vedoucí studijního odd.  
 
 

V Ústí nad Labem dne 17. 9. 2019. 

  

 

 

    

        Doc.Dr.Ing. Pavel Kuráň,děkan FŽP UJEP 

 


