
 

 
Jednací řád  Oborové rady pro obor Environmentální analytická chemie 

 
V tomto jednacím řádu jsou upřesněna a doplněna ustanovení Studijního a zkušebního 

řádu pro studium v doktorském studijním programu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem a upřesněna pravidla pro jmenování a fungování oborové rady pro obor 
Environmentální analytická chemie akreditovaný na Fakultě životního prostředí Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen FŽP UJEP). Studium je uskutečňováno 
ve spolupráci s Ústavem anorganické chemie AV ČR. v.v.i., Řež (dále jen ÚACH) na základě 
smlouvy o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorského studijního programu. 
 
 

1. Členy oborové rady jmenuje děkan FŽP UJEP na dobu pěti let po vyjádření vědecké 
rady FŽP. Oborová rada je nejméně sedmičlenná, přičemž nejméně 25% členů tvoří 
zástupci navržení ÚACH. Členy oborové rady mohou být dále zástupci UJEP i 
odborníci z dalších pracovišť. Členové oborové rady mohou vykonávat tyto funkce 
opakovaně. 

 
2. Oborová rada zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu většinou hlasů všech 

svých členů. Předsedu oborové rady jmenuje děkan FŽP UJEP na základě této volby; 
děkan rovněž předsedu odvolává po projednání v oborové radě. 

 
3. Oborová rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 

Při volbě předsedy, místopředsedy a ve věci návrhů změn složení oborové rady je ke 
schválení potřeba nadpoloviční většina hlasů všech členů oborové rady. V ostatních 
záležitostech se oborová rada usnáší alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů 
přítomných členů. Hlasování oborové rady lze uskutečnit i korespondenčně nebo 
elektronicky. V těchto případech se oborová rada usnáší většinou hlasů všech svých 
členů, přičemž při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy oborové rady. 

 
4. Zasedání oborové rady svolává její předseda podle potřeby, nejméně však jednou 

ročně. O jednání oborové rady se pořizuje zápis. První zasedání nově jmenované 
oborové rady svolává a řídí děkan FŽP. 

 
5. Při své práci se oborová rada řídí Studijním a zkušebním řádem pro studium 

v doktorském studijním programu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem. 

 
 
Schváleno Vědeckou radou FŽP dne 18.11.2009. 
 
 
       Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING 

děkan fakulty 
 


