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Článek I
Úvodní ustanovení
1. Vědeckou radu svolává a řídí děkan nebo není-li přítomen, zastupující proděkan.
2. Zasedání vědecké rady svolává děkan (zastupující proděkan) podle potřeby, zpravidla
dvakrát do roka. Zasedání vědecké rady musí děkan svolat do sedmi dnů, požádá-li o
to alespoň jedna třetina členů vědecké rady s uvedením předmětu jednání.
3. Jednání vědecké rady se může uskutečnit v odůvodněných případech mimo zasedání
formou řízené komunikace se všemi členy vědecké rady prostřednictvím informačních
technologií (např. prostřednictvím elektronické pošty). Takovéto jednání řídí děkan.
Všem členům vědecké rady jsou program a případné podkladové materiály jednání
zaslány elektronicky. O výsledcích tohoto jednání bude vědecká rada informována na
dalším zasedání.
4. Děkan je povinen postupovat vědecké radě k projednání všechny zásadní otázky
rozvoje a činnosti fakulty. Členové vědecké rady mohou z vlastního podnětu předkládat
děkanovi návrhy, které by měly být ve vědecké radě projednány.
5. Děkan má právo ve výjimečných případech vyřizovat samostatně záležitosti, které má
projednat vědecká rada, je-li nebezpečí z prodlení. Taková opatření musí předložit
k dodatečnému projednání nejbližšímu zasedání vědecké rady.
6. Kromě otázek, které jsou na programu zasedání vědecké rady, informují akademičtí
funkcionáři vědeckou radu o důležitých záležitostech za období od posledního zasedání
a připravovaných závažných opatření.
7. Vědecká rada je způsobilá usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
vědecké rady.
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8. Při projednávání návrhů na jmenování docentů a profesorů postupuje vědecká rada
v souladu s §72 a §74 zákona; při hlasování ve věcech podle §72 odst.10 a § 74
odst. 6 zákona je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů VR. Při hlasování
v ostatních projednávaných tématech rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů VR.
9. Usnesení vědecké rady nabývá platnosti po jeho schválení děkanem.
10. Nesouhlasí-li děkan s usnesením vědecké rady, vrátí věc s odůvodněním k novému
projednání. Setrvá-li vědecká rada na svém původním stanovisku, předloží děkan věc
akademickému senátu fakulty. To neplatí pro věc, projednávanou podle § 30, odst. (1),
písm. b) a c) zákona o vysokých školách, kdy je rozhodnutí vědecké rady konečné.
11. Vědecká rada se usnáší tajným hlasováním:
a) při habilitačním řízení a při řízení ke jmenování profesorem, hlasuje-li se o osobě
uchazeče,
b) v jiných případech, kdy se na tom vědecká rada usnese.
V ostatních případech je hlasování veřejné.
12. V případě jednání dle odst. 3 může děkan písemně nebo elektronicky předložit ostatním
členům vědecké rady návrh usnesení, které má být přijato (dále jen „hlasování perrollam“). Návrh usnesení musí obsahovat lhůtu, během níž mají členové vědecké rady
písemně nebo elektronicky vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas. Pokud se některý ze
členů vědecké rady ve stanovené lhůtě k návrhu usnesení písemně nebo elektronicky
nevyjádří, má se za to, že s návrhem usnesení nesouhlasí. K přijetí usnesení
hlasováním per-rollam je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů vědecké
rady. Výsledek hlasování per-rollam oznámí děkan neprodleně všem členům vědecké
rady písemně nebo elektronicky. O hlasování per-rollam se pořizuje zápis, který
podepisuje děkan. Metodu „per-rollam“ nelze použít v případech, kdy má být usnesení
přijato tajným hlasováním.

Článek II
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se Jednací řád vědecké rady Fakulty mechatroniky, informatiky a
mezioborových studií schválený Akademickým senátem TUL dne 13. 11. 2012.
2. Tento Jednací řád vědecké rady fakulty byl schválen podle § 27 odst. (1) písm. b)
zákona o vysokých školách Akademickým senátem fakulty dne 7. 12. 2016.
3. Tento řád nabývá platnosti a účinnosti podle § 27 odst. (1) písm. b) zákona o vysokých
školách dnem jeho schválení Akademickým senátem TUL, tj. dne 10. 1. 2017.
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