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Jednací řád dílčí oborové rady doktorského studijního 
programu Aplikovaná informatika FES

Článek 1
Základní ustanovení

(1) Dílčí oborová rada doktorského studijního programu Aplikovaná informatika (AI) uskutečňovaného na 

Fakultě ekonomicko-právní Univerzity Pardubice (dále jen FES UPa) sleduje a hodnotí studium v DSP.

(2) Dílčí oborová rada doktorského studijního programu (dále jen OR DSP nebo oborová rada) AI

realizovaného společně Fakultou ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a Fakultou informatiky a

managementu Univerzity Hradec Králové (dále FIM UHK) je součástí společné oborové rady FES UPa –

FIM UHK.

(3) Oborová rada má nejméně 5 členů, které jmenuje a odvolává po schválení vědeckou radou fakulty 

děkan/děkanka fakulty. Děkan/děkanka rovněž stanoví počet členů oborové rady a jejich funkční období.

(4) Předsedou oborové rady DSP je garant DSP za FES UPa.

(5) V období mezi zasedáním oborové rady její činnost ve vymezeném rozsahu zastupuje předseda oborové 

rady.

(6) Ve své činnosti se oborová rada řídí tímto jednacím řádem, který je vydán na základě ustanovení 

§ 47 odstavce 6 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s článkem 13 Studijního a zkušebního řádu 

Univerzity Pardubice.

Článek 2
Působnost oborové rady

(7) Jednání oborové rady svolává předseda oborové rady podle potřeby, nejméně jednou ročně.

(8) Jednání oborové rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen oborové rady. V souladu 

s článkem 13 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice oborová rada zejména:

- schvaluje témata disertačních prací, projednává a schvaluje jejich změny,

- schvaluje individuální studijní plány doktorandů a hodnotí jejich plnění,

- sleduje a hodnotí úroveň studia,

- projednává návrhy školitelů podle čl. 12 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice 

a podává své stanovisko děkanovi/děkance,

- vyjadřuje se k maximálnímu počtu doktorandů, které může školitel vést,

- určuje školitele studenta, přičemž respektuje právo studenta na volbu školitele a tématu disertační 

práce, v souladu s § 62 odst. 1 písm. c) a f) zákona,

- navrhuje děkanovi/děkance ke jmenování členy zkušební komise pro státní doktorské zkoušky, členy 

zkušební komise pro obhajoby disertačních prací a složení komisí pro přijímací zkoušky,

- posuzuje návrhy komisí pro přijímací zkoušky a předkládá děkanovi návrh na přijetí uchazečů 

o studium,

- hodnotí působení školitelů a závěry předkládá děkanovi/děkance,

- projednává sebehodnotící zprávu o naplnění požadavků vyplývajících ze standardů DSP,

- projednává plán rozvoje DSP.
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Článek 3
Hlasování oborové rady

(9) Oborová rada je usnášení schopná, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

(10) Usnesení je přijato, pokud s jeho přijetím souhlasí nadpoloviční většina přítomných členů oborové rady. 

Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

(11) Hlasování oborové rady lze uskutečnit i korespondenčně nebo elektronicky. Členové oborové rady 

k zaslanému návrhu sdělí, zda s návrhem souhlasí či nesouhlasí. Jestliže nesouhlasí, mohou uvést 

i důvody svého nesouhlasu. Návrh se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas 

nadpoloviční většina všech členů oborové rady.

(12) Ze zasedání oborové rady je pořizován zápis, který verifikuje předseda oborové rady a který je 

archivován na děkanátu FES UPa. K zápisu se přikládá prezenční listina. 

Článek 4
Závěrečná ustanovení

(13) Jednací řád vydává po projednání s oborovou radou děkan/děkanka.

(14) Nabytím účinnosti tohoto Jednacího řádu se zrušuje Vnitřní legislativa FES_LEG_2015-002/A

Projednáno a schváleno oborovou radou dne 26. 10 .2017.
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