
 

 

 

 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
(1) Tento řád upravuje udělování pamětních medailí (dále jen "medaile") Ekonomické 

fakulty (dále jen „fakulta“) Technické univerzity v Liberci (dále jen "univerzita") 
členům akademické obce fakulty, univerzity, jakož i jiným osobám, které se zasloužily 
o rozvoj fakulty nebo univerzity, rozvoj vědy, vzdělanosti nebo akademických svobod. 

(2) Medaile se uděluje ve třech stupních: 
a) bronzová medaile,  
b) stříbrná medaile,  
c) zlatá medaile.   

 

Článek 2 
Návrh na udělení medaile 

  
(1) Návrh na udělení medaile spolu s uvedením stupně a odůvodněním je oprávněn 

podat: 
a) děkan, 
b) proděkan, 
c) akademický senát fakulty, 
d) vědecké rada fakulty,  
e) vedoucí katedry. 

(2) Odůvodnění musí obsahovat: 
a) základní životopisné údaje navrhované osoby, 
b) charakteristiku a význam aktivit, za které je návrh podáván. 
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Článek 3 
Udělení pamětní medaile 

  
(1) O udělení medaile rozhoduje děkan.  

(2) Medaile předává jménem fakulty děkan, nebo jím pověřený proděkan, 
a to slavnostním způsobem. Současně se předává diplom o udělení medaile. 

 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení  

 
(1)  Zrušuje se řád pro udělování pamětních medailí Ekonomické fakulty Technické 

univerzity v Liberci ze dne 11. června 2013. 

(2)  Tento řád pro udělování pamětních medailí 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 řád pro udělování pamětních medailí nabývá platnosti a účinnosti dnem 

schválení akademickým senátem univerzity. 


