
 
 
Jednací řád Vědecké rady Filozofické fakulty MU 
 
Článek 1 
(1) Vědeckou radu Filozofické fakulty MU (dále jen „VR“) svolává a řídí děkan fakulty a za 
jeho nepřítomnosti jím pověřený proděkan. 
(2) Zasedání VR svolává děkan fakulty podle potřeby, nejméně však jedenkrát za semestr. 
Článek 2 
(1) V souladu se zákonem a statutem Masarykovy univerzity i Filozofické fakulty MU 
a) projednává VR dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné činnosti fakulty; 
b) schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě; 
c)  vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem; 
(2) VR se dále vyjadřuje k otázkám, které jí předloží děkan fakulty. 
Článek 3 
(1) Členové VR mají povinnost účastnit se jednání VR a aktivně se na nich podílet. 
(2) VR je způsobilá se usnášet, je-li přítomna (dosud 2/3) nadpoloviční většina všech jejích 
členů, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak. 
(3) K platnému usnesení VR je třeba souhlasu 2/3 většiny přítomných, pokud zvláštní 
předpisy nestanoví jinak.  Hlasuje se zdvižením ruky, o návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém 
byly předloženy. S výjimkou působnosti uvedené v čl. 2, odst. 1, písm. c) může v 
naléhavých případech hlasování VR proběhnout prostřednictvím elektronické pošty. K 
platnému usnesení je v tomto případě třeba souhlas nejméně dvou třetin všech členů 
VR. 
(4) VR se usnáší tajným hlasováním: 
a)  v působnosti uvedené shora v čl. 2, odst. 1, písm. c; 
b)  v dalších případech stanovených zvláštními předpisy nebo usnesením VR. 
(5) Projednání a posouzení návrhu na jmenování docentem nebo profesorem probíhá ve VR 
způsobem stanoveným v paragrafech 72 a 74 zákona č. 111/1998 Sb o vysokých školách (dále 
jen zákon). 
Článek 4 
Administrativu spojenou s činností VR zajišťuje jednak referentka oddělení vědy a výzkumu 
děkanátu fakulty podle pokynů příslušného proděkana, jednak sekretářka děkana fakulty. 
Článek 5 
(1) Podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. b) zákona schválil tento vnitřní předpis AS FF dne 29. 
června 1999. 
(2) Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválil tento vnitřní předpis Akademický 
senát univerzity dne 15. listopadu 1999. 
(3) Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení AS MU.  
(4) Změny jednacího řádu VR FF schválil podle § 27 odst. 1, písm. b) zákona AS FF dne 
5.12.2007 
(5) Podle ustanovení § 9, odst. 1, písm. b) zákona schválil změny tohoto vnitřního 
předpisu AS MU dne …  


