Zásady a kritéria pro uchazeče o jmenování profesorem na Hudební fakultě JAMU
1. O jmenování profesorem se může ucházet jen řádně habilitovaný a jmenovaný docent, od jehož
jmenování uplynulo nejméně 5 let.
2. Odborné předpoklady při řízení ke jmenování profesorem :
- vlastní umělecká či vědecká aktivita v době od jmenování docentem mající mezinárodní dosah,
- úspěšné pedagogické působení na vysoké škole,
- ohlasy umělecké či vědecké tvorby,
- přednášky na jiných vysokých školách, vedení mistrovských kurzů, účast na pedagogických stážích
v zahraničí,
- členství v uměleckých či vědeckých institucích, organizacích a společnostech,
- je vítáno autorství alespoň jednoho učebního textu (učebnice, skripta, cvičebnice, manuály aj.).
3. V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká nebo umělecká kvalifikace
uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru.
Předpokladem k zahájení řízení je předchozí jmenování docentem na základě habilitačního řízení.
4. Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje na návrh uchazeče podpořený alespoň dvěma
písemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru. Součástí návrhu jsou následující
náležitosti :
- životopis,
- doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání doklady o získaných příslušných titulech,
- doklady osvědčující pedagogickou praxi,
- seznam vědeckých, odborných nebo uměleckých prací,
- přehled absolvovaných vědeckých, odborných nebo uměleckých stáží, jak tuzemských,
tak i zahraničních,
- popřípadě další doklady osvědčující vědeckou nebo uměleckou kvalifikaci,
- práce, kterou se rozumí :
a) písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky, nebo
b) tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky, nebo
c) umělecké dílo nebo umělecký výkon nebo jejich soubor, kterým je například
vynikající veřejná umělecká činnost.
5. Pro posouzení návrhu schvaluje příslušná umělecká rada pětičlennou hodnotící komisi složenou
z profesorů, docentů a dalších významných představitelů daného nebo příbuzného oboru. Předsedou
komise musí být profesor a nejméně 3 členové musí být odborníci z jiného pracoviště než z vysoké
školy, na které se jmenovací řízení koná.

