Směrnice rektora JAMU

Průběh řízení ke jmenování profesorem na Umělecké radě JAMU
1 ) Nejméně 21 dní před zasedáním Umělecké rady JAMU obdrží každý její člen písemně
základní informace o tvůrčí, umělecké a pedagogické činnosti kandidáta na jmenovací řízení
(odborné curriculum vitae) a text přednášky proslovené v průběhu řízení před Uměleckou
radou fakulty.
2) Tu část jednání UR JAMU, při níž probíhá řízení ke jmenování profesorem, řídí pověřený
prorektor.
3 ) Děkan příslušné fakulty stručně představí kandidáta profesorského jmenovacího řízení a
seznámí UR JAMU s průběhem jmenovacího řízení před UR fakulty, se závěrečnou zprávou
z tohoto jednání a s výsledkem tajného hlasování členů UR fakulty.
4) Kandidát stručně představí koncepci své umělecké či pedagogické práce, svou aktuální
tvůrčí, publicistickou a další činnost atp.; tato prezentace není totožná s přednáškou, která
byla proslovena před UR fakulty, a je ponechána na uvážení kandidáta, přičemž maximální
doba této prezentace je 10 min. Kromě toho je Umělecké radě JAMU při tomto jednání k
dispozici kompletní spis jmenovacího řízení, jak byl předložen UR fakulty; součástí tohoto
spisu je zpravidla také dokumentace, v níž kandidát dokládá své aktivity gramofonovými
nahrávkami, CD záznamy obrazovou dokumentací (videozáznamy, fotografie), publikacemi,
recenzemi, skripty, kritickými analýzami své práce atp. Nejsou-li tyto dokumenty součástí
spisu, může je kandidát předložit při tomto jednání UR JAMU.
5) V následující diskusi pokládají členové UR kandidátovi doplňující otázky. Z jeho odpovědí
vyplyne ucelený obraz, na jehož podk1adě pak UR JAMU hlasuje.
6) Hlasování je tajné (§ 74 odst. 6), proběhne bez přítomnosti kandidáta a hostů, kteří nejsou
členy UR JAMU. Z pléna jsou stanoveni dva skrutátoři, kteří po hlasování vyberou lístky
tak, aby byla zaručena tajnost hlasování, a poté sečtou hlasy. Hlasování se provede
zřetelným označením slova ANO nebo NE na připraveném hlasovacím lístku.
Text hlasovacího lístku:
Zasedání Umělecké rady JAMU dne...............
Souhlasím s návrhem na jmenováni doc. .................................
profesorem pro obor ......... .." ...................
ANO
NE
7) Po sečtení hlasů oznámí rektor kandidátovi výsledek tajného hlasováni. V případě, že
výsledek hlasování je pro kandidáta kladný, předkládá UR JAMU návrh na jmenování
kandidáta profesorem ministrovi.

V Brně dne 23. 11. 1999
Prof. Alois Hajda
rektor JAMU

