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statut oborové rady

Akademický senát Divadelní fakulty schválil na návrh jejího děkana návrh tohoto vnitřního
předpisu Divadelní fakulty a Akademický senát Janáčkovy akademie múzických umění v
Brně schválil na návrh Akademického senátu Divadelní fakulty tento vnitřní předpis
Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně:
ČÁST PRVNÍ
OBOROVÁ RADA
Čl. 1
Předpisy a statut oborové rady
(1) Oborová rada dle § 47 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen „zákon“) sleduje a hodnotí studium v doktorském studijním programu. Oborová rada není
orgánem Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (dále jen „fakulta“,
„JAMU“) ani JAMU.
(2) Statut oborové rady upravuje ustavování oborové rady.1)
Čl. 2
Počet oborových rad
Pro každý doktorský studijní program uskutečňovaný fakultou se ustavuje samostatná
oborová rada; má-li doktorský studijní program téhož zaměření v českém a cizím jazyce
stejného garanta, ustavuje se pro dané studijní programy jedna oborová rada.
ČÁST DRUHÁ
ČLENOVÉ OBOROVÉ RADY
Čl. 3
Počet členů
Oborová rada má 13 členů.

1)

Působnost Oborových rad shrnuje a způsob jejich jednání upravuje vyhláška děkana.
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Čl. 4
Požadavky na členy a složení
(1) Oborovou radu tvoří jak akademičtí pracovníci a popřípadě další odborníci, kteří na
JAMU působí na základě pracovního poměru nebo pracovních poměrů s celkovým součtem
týdenní pracovní doby odpovídajícím alespoň polovině stanovené týdenní pracovní doby
podle § 79 zákoníku práce, tak i odborníci mimo JAMU.
(2) Členy oborové rady mohou být pouze ti, kteří v posledních 5 letech vykonávali tvůrčí
činnost, která odpovídá oblasti nebo oblastem vzdělávání, v rámci které nebo v rámci kterých
má být uskutečňován příslušný doktorský studijní program.
(3) Nejméně 2 členové oborové rady jsou odborníci mimo JAMU.
Čl. 5
Neslučitelnost funkcí
Členství v oborové radě je neslučitelné s funkcí děkana a příslušného proděkana majícího
rozhodovací právo v doktorském studijním programu.
Čl. 6
Předseda oborové rady
Předsedou oborové rady fakulty je garant příslušného doktorského studijního programu.
Čl. 7
Jmenování ostatních členů oborové rady
Členy oborové rady jmenuje a odvolává děkan po předchozím projednání s předsedou
oborové rady.
Čl. 8
Vznik členství
Členství ostatních členů vzniká dnem jmenování, není-li v něm uveden den pozdější.
Čl. 9
Zánik členství
Členství ostatních členů zaniká dnem
a) odstoupení,
b) smrti,
c) odvolání.
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ČÁST TŘETÍ
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Čl. 10
Přechodné ustanovení
Osoby, které byly členy oborové rady na fakultě ke dni účinnosti tohoto vnitřního
předpisu, jsou jimi i nadále, jejich členství v oborových radách skončí 30. června 2019,
neskončí-li dříve.
Čl. 11
Účinnost
Tento vnitřní předpis nabývá platnosti dnem jeho vyhlášením v Listu JAMU a účinnosti
prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyl platnosti.

doc. Mgr. Petr Francán, v.r.
děkan Divadelní fakulty JAMU

doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D., v.r.
předseda Akademického senátu Divadelní fakulty JAMU

doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D., v.r.
předsedkyně Akademického senátu JAMU
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