DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD
Divadelní fakulty JAMU
Čl. 1
Základní ustanovení
(1) Na řízení o disciplinárním přestupku studentů Divadelní fakulty JAMU se
vztahuje disciplinární řád pro studenty Janáčkovy akademie múzických
umění v Brně registrovaný podle § 36 odst.2 zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon)
MŠMT ČR pod čj. 23792/99-30 dne 22.6.1999.
(2) Tento disciplinární řád fakulty proto pouze dále konkretizuje a upřesňuje
průběh disciplinárního řízení.
Čl. 2
Disciplinární přestupek
(1) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených
právními předpisy nebo vnitřními předpisy Janáčkovy akademie múzických
umění či vnitřními předpisy Divadelní fakulty.
Čl. 3
Projednávání disciplinárního přestupku
(1) Disciplinární přestupek studenta projednává disciplinární komise Divadelní
fakulty (dále jen fakulty), kterou se souhlasem Akademického senátu fakulty
jmenuje děkan, když současně určuje jejího předsedu.
(2) Disciplinární řízení je zahájeno na návrh děkana a probíhá dle § 69 zákona. O
disciplinárním přestupku se koná ústní jednání za přítomnosti studenta. V
nepřítomnosti studenta lze konat jednání pouze v případě, že se k němu
student bez omluvy nedostaví, ačkoliv byl řádně, nejméně 14 dnů předem
předvoláním do vlastních rukou, pozván.
(3) Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta jednoho roku
od jeho spáchání, nebo od pravomocného rozsudku v trestní věci.
(4) Jestliže vyjde najevo, že nejde o disciplinární přestupek, nebo se neprokáže,
že přestupek spáchal student, disciplinární řízení se zastaví.
(5) Za disciplinární přestupek lze dle § 65 zákona uložit :
a)napomenutí,
b)podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k
osvědčení,
b)vyloučení ze studia, od uložení sankce je možno upustit, jestliže samotné
projednání disciplinárního přestupku vede k nápravě.

Čl. 4
Rozhodování o disciplinárním přestupku
(1) O udělení některé ze sankcí uvedené v čl.3 odst.5 rozhoduje komise
hlasováním. Návrh je přijat, získá-li většinu hlasů všech členů komise.
(2) Rozhodnutí o uložení sankce dle čl.3 odst.5 musí být vyhotoveno písemně a
musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o
přezkoumání rozhodnutí. Rozhodnutí musí být studentovi doručeno do
vlastních rukou.
(3) Žádost o přezkoumání rozhodnutí podává student ve lhůtě do 30 dnů od
doručení rozhodnutí děkanovi fakulty. Děkan může žádosti pouze vyhovět a
rozhodnutí změnit nebo zrušit, jinak ji předává k rozhodnutí rektorovi dle §
68 odst.4 zákona.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
(1) Tento disciplinární řád byl schválen dle § 27 odst.1 písm.b) zákona
Akademickým senátem Divadelní fakulty JAMU dne 22.září 1999 a dle § 9
odst.1 písm.b) zákona byl schválen Akademickým senátem JAMU dne
28.září 1999.
(2) Tento disciplinární řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení
Akademickým senátem JAMU.

