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Článek 1
Úvodní ustanovení
Jednací řád oborových rad je vnitřním předpisem Ekonomické fakulty (dále jen
„fakulta“) Technické univerzity v Liberci (dále jen „univerzita“) podle § 33 odst. 2 písm. f)
a § 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“).

Článek 2
Oborová rada
(1) Oborová rada sleduje a hodnotí studium v doktorském studijním programu
podle studijního a zkušebního řádu univerzity.
(2) Členy oborové rady jmenuje a odvolává děkan po projednání ve vědecké radě fakulty.
Členy oborové rady mohou být profesoři, docenti a přední odborníci příslušného
oboru s vědeckou hodností.
(3) Oborová rada má lichý počet členů, nejméně však pět členů.
(4) Místopředsedu oborové rady jmenuje její předseda.
(5) Funkční období oborové rady je totožné s dobou platnosti akreditace.
(6) Členství v oborové radě zaniká před uplynutím jejího funkčního období vzdáním
se členství v oborové radě, úmrtím nebo odvoláním děkanem podle čl. 2 odst. 2.

Článek 3
Jednání
(1) Oborová rada je způsobilá usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů
oborové rady. K platnému usnesení oborové rady je třeba souhlasu nadpoloviční
většiny přítomných členů.
(2) Zasedání oborové rady svolává předseda, nebo jím pověřený místopředseda.
Materiály projednávané na zasedání oborové rady připravuje na vyzvání předsedy
oborové rady proděkan.
(3) Oborová rada se schází z rozhodnutí jejího předsedy podle potřeby, nejméně však
jednou za rok.
(4) O návrzích lze hlasovat také prostřednictvím elektronické pošty. V případě takového
hlasování zašle předseda, nebo jím pověřený místopředseda všem členům oborové
rady návrh usnesení v dané věci, včetně příslušných podkladů, a sdělí lhůtu
pro odpověď. Hlasování probíhá tak, že jednotliví členové oborové rady zašlou
ve stanovené lhůtě předsedovi, nebo jím pověřenému místopředsedovi odpověď
„souhlasím“, „nesouhlasím“, nebo „zdržuji se hlasování“. Odpovědi doručené
po uplynutí stanovené lhůty jsou vyřazeny. K platnému usnesení je třeba vyjádření
„souhlasím“ nadpoloviční většiny všech členů oborové rady. Výsledek hlasování sdělí
předseda, nebo jím pověřený místopředseda členům oborové rady prostřednictvím
elektronické pošty.
(5) Oborová rada může trvale pověřit předsedu a místopředsedu oborové rady
k podávání návrhů na složení komisí pro státní doktorské zkoušky a komisí
pro obhajobu disertačních prací a na oponenty disertačních prací. O těchto návrzích
komisí a oponentech hlasují členové oborové rady podle čl. 3 odst. 4.
(6) Zápis z jednání oborové rady pořizuje předseda, nebo jím pověřený člen oborové
rady. Zápisy a projednávané materiály se archivují, kopie zápisu z jednání oborových
rad se zasílají děkanovi.
(7) Jednání oborové rady jsou neveřejná. Usnesení a zápis ze zasedání nejsou veřejně
přístupné, zájemci mají možnost do nich nahlížet jen se souhlasem předsedy oborové
rady.

Článek 4
Společná oborová rada
Pro doktorský studijní program akreditovaný na fakultě, který má vytvořen na základě
dohody s jinými vysokými školami společnou oborovou radu, platí tento jednací řád
oborových rad přiměřeně.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se jednací řád oborových rad doktorských studijních programů
na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci ze dne 11. června 2013.
(2) Tento jednací řád oborových rad byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona
akademickým senátem fakulty 23. 5. 2017 a podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona
akademickým senátem univerzity 20. 6. 2017.
(3) Tento jednací řád oborových rad nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení
akademickým senátem univerzity.

