Jednací řád Umělecké rady
Hudební fakulty JAMU
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ČI. 1
Postavení Umělecké rady Hudební fakulty JAMU (dále jen Umělecká rada) je
dáno ustanovením § 29 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon) a čl. 15 statutu fakulty.
Členy Umělecké rady jmenuje děkan po schválení Akademickým senátem
fakulty z nejvýznamnějších akademických pracovníků, uměleckých a vědeckých
pracovníků a významných odborníků. Tajemník se zúčastňuje jednání
Umělecké rady s hlasem poradním.

Čl. 2
Jednání Umělecké rady
1.
Zasedání Umělecké rady svolává děkan nejméně jedenkrát za semestr.
2. Děkan je povinen svolat zasedání Umělecké rady do 10 dnů, požádá-li o to
alespoň polovina členů Umělecké rady.
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Čl. 3
Usnášení Umělecké rady
Umělecká rada je způsobilá usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina
všech členů, pokud v zákoně či dále není uvedeno jinak.
K přijetí usnesení je třeba většiny hlasů přítomných, pokud v zákoně či dále
není uvedeno jinak.
Při jednání o návrhu na udělení habilitace či o návrhu na jmenování profesorem
je Umělecká rada způsobilá usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina
všech členů.
K přijetí usnesení v těchto případech a v případech stanovených zákonem
se vyžaduje souhlas většiny všech členů Umělecké rady.
Podle ustanovení § 72 odst. 9 a § 74 odst. 6 zákona je hlasování o návrhu
na udělení habilitace či o návrhu na jmenování profesorem tajné. Hlasování
o ostatních usneseních je tajné, pokud tak stanoví zákon nebo o tuto formu
hlasování požádá alespoň jeden člen Umělecké rady, jinak Umělecká rada
hlasuje aklamací.
ČI. 4
Závěrečná ustanovení
Tento jednací řád byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona
Akademickým senátem Hudební fakulty JAMU dne 17. září 1999 a podle § 9
odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem JAMU dne 28. září 1999.
Tento jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým
senátem JAMU.

