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Pedagogická fakulta

Opatření děkana č. 3/2012

Pravidla zřizování a jednaní
studentské oborové rady
(ve znění účinném od 1. 2. 2016)
Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, vydávám toto
opatření:

Článek 1
Všeobecná
ustanovení

1)

Účel: Studentské oborové rady se zřizují za účelem zastupování zájmů studentů daného
studijního oboru tak, aby se zvýšil podíl studentů na zkvalitňování výuky.

2)

Rozsah platnosti: Toto opatření se vztahuje na všechny studenty a akademické pracovníky
PdF MU.

3)

Seznam pojmů a zkratek:
a)
Rada - studentská oborová rada
b)
SK A S PdF MU - studentská komora Akademického senátu Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity
c)
IS MUNI - Informační systém Masarykovy univerzity
d)
kmenová katedra - katedra, která zajišťuje oborovou výuku pro daný obor

4)

Odpovědnost: Předseda SK A S PdF MU.

Článek 2
Zřízení studentské oborové rady
1)

Radu si zřizují studenti daného oboru z vlastní iniciativy a ze svých řad. Na každé katedře se
zřizuje pouze jedna Rada souhrnně pro všechny obory, které jsou na této katedře garantovány.
V případě dvouoborového studia se v těchto Pravidlech rozumí oborem jeden ze studijních
oborů.

2)

Rada má nejméně tři, nejvýše pak zpravidla osm řádných členů. Je složena tak, aby její členové
pokud možno zastupovali studenty různých etap, ročníků a forem studia, různých oborů
příslušné katedry a co nejširší spektrum dvouoborových kombinací.
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3)

Řádnými členy Rady mohou být pouze aktivní studenti fakulty zapsaní v prezenčním či
kombinovaném studiu. Dalším členem Rady s hlasem poradním je zástupce oboru
v akademickém senátu fakulty, popř. zástupce fakulty v akademickém senátu univerzity.

4)

Funkční období člena Rady je jeden rok s možností prodloužení.

5)

Radu jmenuje studentský místopředseda akademického senátu fakulty na základě písemného
návrhu složení této Rady.

6)

Návrh předkládá mluvčí zřizované Rady, kterého si kandidáti na členství v Radě určí ze svého
středu. Mluvčí navrhované Rady doručí návrh předsedovi SK A S PdF MU, který o tomto
informuje na nejbližším zasedání akademického senátu fakulty.

7)

Návrh na složení Rady obsahuje: název oboru, jména navrhovaných členů, jimi studovaný obor
(popř. dvouobor), rok přijetí ke studiu na fakultě, fázi studia (ročník, etapa,...) a kontaktní údaje
(emailová adresa, popř. telefonní číslo). Návrh je doplněn podpisy všech navrhovaných členů
Rady pod prohlášením, že v případě zřízení Rady v ní budou aktivně působit.

8) V případě podání více než osmi návrhů na složení Rady téhož oboru bude vedeno jednání se
všemi zájemci o členství v Radě tak, aby vytvořená Rada reprezentovala studenty oboru.
Pokud bude po tomto jednání stále více než osm kandidátů, vyhlásí předseda SK A S PdF MU
s minimálně sedmidenním předstihem volby v dotčených ročnících daného oboru tak, aby měl
každý ročník zastoupení jednoho studenta ve Studentské oborové radě. Předseda SK A S PdF
MU zajistí, aby bylo toto vyhlášení vyvěšeno na vývěsce IS MUNI (rovněž se sedmidenním
předstihem).
9)

Při podání návrhu na změnu složení Rady se postupuje obdobně jako při podání návrhu na její
zřízení.

10) Aktuální seznam členů Rad jednotlivých oborů je zveřejněn na nástěnce a www stránkách
akademického senátu. Jejich prostřednictvím jsou Rady rovněž informovány o termínech
jednání s děkanem fakulty, na něž vysílají své mluvčí.
11) Rada si ze svého středu volí předsedu Rady, jehož odpovědností je koordinovat činnost Rady
a její komunikaci.

Článek 3
Povinnosti členů studentské

rady oboru

1)

Člen Rady je povinen hájit zájmy studentů daného oboru, zúčastňovat se jednání Rady
a aktivně se na nich podílet.

2)

Člen Rady, který neplní řádně své povinnosti, může být odvolán následující procedurou:
1. alespoň polovina Studentské oborové rady podá písemný návrh na odvolání jejího člena
a s tímto návrhem souhlasí předseda SK A S PdF.

3) V případě rozporu názoru většiny Studentské oborové rady a předsedy SK AS PdF bude návrh
předložen ke schválení SK A S PdF.
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Článek 4
Činnost studentské rady oboru
1)

Rada se vyjadřuje zejména k průběhu výuky na kmenové katedře a ke složení studijních oborů
a předmětů katedrou garantovaných.

2) V tomto smyslu Rada tlumočí zástupcům kmenové katedry, popř. děkanovi fakulty dotazy,
návrhy, podněty a připomínky studentů daného oboru a prosazuje jejich projednání a řešení.
3) Vedoucí kmenové katedry zve Radu k jednání o připravovaných změnách ve složení studijních
oborů nebo o dalších zásadních změnách ve výuce na dané katedře.

Článek 5
Jednání studentské rady oboru
1) Jednáním Rady se rozumí jednání členů Rady, jednání s vedením kmenové katedry, jednání
s děkanem fakulty či jednání s předsedou akademického senátu fakulty.
2)

Rada má právo na jednání s vedením kmenové katedry nejméně jednou za měsíc. Vedení
kmenové katedry je povinno zajistit projednání a řešení otázek spadajících do oblastí činnosti
Rady. Vedoucí kmenové katedry může pro účely jednání s Radou jmenovat své zástupce.

3)

Rada jedná prostřednictvím svého mluvčího na společné schůzce děkana fakulty s mluvčími
všech Rad a se zástupci studentů v akademickém senátu fakulty.

4)

Děkan vyhlásí termín tohoto jednání nejméně jednou za semestr.

5)

Jednání Rady s předsedou akademického senátu fakulty probíhají v případě potřeby po
vzájemné dohodě.

Článek 6
Závěrečná
ustanovení
1) Související dokumenty
•

Zákon č.111/1998 Sb., o vysokých školách

2) Seznam záznamů
•
Seznam členů studentských oborové rady
3) Seznam příloh
•
nejsou
4) Kontrola a aktualizace
a)

b)

Kontrolu a aktualizaci tohoto opatření provádí 1x ročně vedoucí Sekretariátu děkana. První
kontrola bude provedena rok po vydání tohoto opatření. Kontroly jsou zaznamenávány do
záznamu Kontrola dokumentů.
Povinností každého zaměstnance fakulty, který při své práci využívá toto opatření, je neustále
sledovat jeho aktuálnost a funkčnost a upozornit vedoucího Sekretariátu děkana na jeho
nedostatky a potřebu změn.
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5) Výkladem ustanovení tohoto opatření je pověřen děkan PdF MU.
Historie změn
Od 1. 7 .2012 do 1. 2.
2016

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Změna názvu směrnice z „Pravidla zřizování a jednání studentský
rad oborů" na „Pravidla zřizování a jednání studentský oborových
rad".
Výraz „studentská rada oborů" nahrazen v celém textu za
„studentská oborová rada".
ČI. 1 odst. 1: „zkvalitňování organizace a průběhu výuky' se
zaměňuje „zkvalitňování výuky".
ČI. 2 odst. 1 doplněno: „Na každé katedře se zřizuje pouze jedna
Rada souhrnně pro všechny obory, které jsou na této katedře
garantovány."
ČI. 2 odst. 2 změněno: „Rada má nejméně tři, nejvýše pak pět
řádných členů. V ideálním případě pokrývá složení Rady všechny
ročníky daného oboru v co nejširším spektru dvouoborových
kombinací." na „Rada má nejméně tři, nejvýše pak zpravidla osm
řádných členů. Je složena tak, aby její členové pokud možno
zastupovali studenty různých etap, ročníků a forem studia, různých
oborů příslušné katedry a co nejširší spektrum dvouoborových
kombinací."
ČI. 2 odst. 8 změněno: „více než pěti návrhů na složení' na „více
než osmi návrhů na složení". Změněno: „pět kandidátů" na „osm
kandidátů".
7. ČI. 2 doplněn o odstavec 11.
ČI. 4 odst. 1: „Rada se vyjadřuje zejména k průběhu výuky na
kmenové katedře.,, bylo upraveno na „Rada se vyjadřuje zejména
k průběhu výuky na kmenové katedře a ke složení studijních."
ČI. 4 přidán odstavec 3.

7) Toto opatření nabývá platnosti dnem zveřejnění.
8) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2016

V Brně dne 1. 2. 2016

