Jednací řád vědecké rady FaF VFU Brno

Část 1
Obecná ustanovení
(1) Zastoupení akademických pracovníků VFU a osob jiných institucí ve vědecké radě Farmaceutické fakulty VFU Brno a
předsedu vědecké rady určuje § 29 zákona č. 111/1998 Sb.
(1) Členy vědecké rady fakulty (dále jen „VR“) jmenuje a odvolává děkan fakulty. Ke jmenování členů VR je třeba souhlasu AS
FaF. Počet členů vědecké rady je nejvíce 25.
(2) Členy VR jsou dále z titulu své funkce proděkani a přednostové ústavů fakulty. Děkan má právo pozvat na zasedání i
nečlena VR, je-li to vzhledem k projednávané problematice potřebné.
(3) Funkce člena VR je čestná, dobrovolná a její výkon je nezastupitelný. Děkan neprodleně po svém uvedení do funkce
předkládá jmenný seznam navrhovaných členů VR ke schválení AS FaF. V případě, že člen VR nemůže dlouhodobě vykonávat
svou funkci, děkan pozastaví na nezbytnou dobu jeho členství ve VR. Účinnost pozastavení členství nastává ústním
prohlášením děkana o této skutečnosti na zasedání VR.
(4) Funkční období VR trvá maximálně tři roky a končí s funkčním obdobím děkana.
(5) Členství ve VR zaniká
- a) uplynutím funkčního období,
- b) vzdáním se členství,
- c) odvoláním člena děkanem, po předchozím souhlasu AS FaF
- d) úmrtím.
(6) Důvody odvolání člena musí děkan oznámit plénu VR.
(7) Zanikne-li členství ve VR některým z důvodů, uvedených v odst. 5 písm. b) až d), jmenuje děkan fakulty se souhlasem AS
FaF neprodleně nového člena VR. Funkční období nového člena končí uplynutím funkčního období VR.
Část 2
Jednání vědecké rady
(1) Jednání vědecké rady se uskutečňuje podle § 30 zákona č. 111/1998 Sb.
(2) Zasedání VR svolává děkan podle potřeby, zpravidla dvakrát za semestr. Při písemném požadavku nejméně jedné třetiny
členů VR, je děkan povinen svolat její mimořádné zasedání. Zasedání VR je neveřejné.
(3) Zasedání VR řídí děkan fakulty, případně jím pověřený člen VR.
(4) Program jednání VR stanoví děkan po projednání v kolegiu děkana. Případné podklady pro jednání musí být odeslány
členům VR nejpozději 10 dní před zasedáním.
(5) VR je způsobilá se usnášet, je-li přítomna aspoň dvoutřetinová většina jejích členů. K platnosti usnesení se vyžaduje
souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Při rozhodování o návrzích habilitační komise v habilitačním řízení a hodnotící
komise v řízení ke jmenování profesorem je potřebný souhlas většiny všech členů VR.
(6) Hlasování VR je veřejné nebo tajné. Veřejně se hlasuje zdvižením ruky, tajně se hlasuje lístky. O způsobu hlasování
rozhoduje VR svým usnesením. O personálních otázkách, zejména v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem
podle § 30, odst. 1 písm. c) zákona, rozhoduje VR vždy tajným hlasováním.
(7) Ke zjištění výsledků hlasování určuje předsedající při zahájení jednání VR dva skrutátory, kteří zjišťují před každým
hlasováním počet přítomných členů VR, sčítají hlasy a podepisují protokol o hlasování.
(8) Z jednání VR se pořizuje výpis usnesení, který předsedající předkládá členům VR na konci zasedání ke schválení, a zápis,
který děkan předkládá bezodkladně předsedovi AS FaF.
Část 3
Předmět jednání vědecké rady
(1) Kromě kompetencí, daných jí zákonem, VR
- a) projednává aktuální otázky vzdělávací a vědecké činnosti fakulty,
- b) projednává a rozhoduje o udělení vědecké hodnosti „Ph.D.“,
- c) navrhuje vědecké radě VFU udělení čestného akademicko-vědeckého titulu "doctor honoris causa",
- b) navrhuje obory, ve kterých se na fakultě koná habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem,
- c) projednává návrhy na akreditaci oborů pro doktorský studijní program (dále jen "DSP"),
- d) projednává návrhy děkana na složení oborových rad DSP,
- e) na návrh oborových rad schvaluje rámcové studijní programy DSP,
- f) projednává návrhy na školitele DSP,

- g) projednává zprávy oborových rad o průběhu DSP na fakultě,
- h) schvaluje na návrh děkana Radu pro rigorózní řízení (PharmDr.), koncepci rigorózního řízení, návrhy na předsedy
rigorózních komisí, které jmenuje děkan a návrhy na předměty širšího základu studijního oboru pro rigorózní zkoušky. Jednou
ročně je informována předsedou Rady pro rigorózní řízení o průběhu a úrovni rigorózního řízení na fakultě.
- i) pokud je to žádáno, projednává a schvaluje návrhy na projekty, přihlašované do grantových agentur,
- j) projednává a hodnotí úroveň vědecké, výzkumné a vzdělávací činnosti fakulty,
- k) projednává další programové body, předložené děkanem fakulty nebo členy VR FaF,
- l) zřizuje podle potřeby své poradní orgány ad hoc i trvalé.
Zásady a postup při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem s vymezením povinností vědecké rady fakulty jsou
dány § 72 a 74 zákona 111/1998 Sb.
Tento vnitřní předpis byl schválen AS FaF dne 30.4.1999. Platnosti a účinnosti nabyl jeho schválením AS VFU Brno dne
23.6.1999.

