Jednací řád Akademické rady
VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU
Jednací řád upravuje postup Akademické rady při zasedání a schvalování předkládaných
materiálů. Jednací řád Akademické rady je vnitřním předpisem Vysoké školy ekonomie
a managementu.
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Akademická rada (AR) je svolávána na podnět rektora nebo prorektora VŠEM
a projednává záležitosti předložené při žádosti o svolání rady. Akademická rada se
schází a vyjadřuje především k:
a. návrhům a schvalování garantů studijních programů,
b. návrhům a schvalování předkládaných žádostí o akreditace,
c. návrhům a schvalování průběhu a výsledků státních závěrečných zkoušek,
d. návrhům a schvalování hodnocení výsledků studia,
e. návrhům a schvalování členů Disciplinární komise,
f. návrhům a schvalování oblastí rozvoje vysoké školy či dílčích oblastí související
s akademickou obcí,
g. dalším oblastem, které jsou radě předloženy rektorem nebo prorektorem.
2. Akademická rada má minimálně čtyři členy. Maximální počet členů Akademické rady
není omezen.
3. Členy Akademické rady mohou být členové akademické obce VŠEM s vědeckou hodností
docent nebo profesor, případně další osoby uznávané jako specialisté ve svém oboru
s vědeckou hodností (Ph.D. nebo CSc.).
4. Členství v Akademické radě vzniká jmenováním příslušného člena rektorem (vždy pouze
se souhlasem jmenovaného). Členové Akademické rady jsou jmenováni rektorem na
dobu neurčitou. Předsedou Akademické rady je rektor VŠEM.
5. Členství v radě zaniká:
a. smrtí či pozbytím způsobilosti k právním úkonům člena rady,
b. odvoláním rektorem, a to dnem doručení rozhodnutí rektora, není-li v takovém
rozhodnutí stanoven den pozdější,
c. vzdáním se funkce, a to dnem, kdy bylo rozhodnutí o rezignaci člena doručeno
rektorovi.
Článek 2
Průběh jednání Akademické rady
1. Rada projednává dle předem stanoveného programu oblasti, které jsou ji předloženy
rektorem nebo prorektorem. Rada na základě svého jednání vytvoří zápis
o předkládané záležitosti na daném zasedání.
2. Akademická rada schvaluje své usnesení nadpoloviční většinou všech svých členů.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy rady.
3. V případě neschválení záležitostí předložených k jednání jsou připomínky písemně
zaznamenány a předány předkladateli k zajištění nápravy.
4. O jednání akademické rady a závěrech z jednání je pořízen zápis.
5. Zasedání rady jsou neveřejná. Členové rady mají možnost navrhnout přítomnost hosta
na zasedání po předchozím schválení návrhu rektorem.
6. Jednáni mohou proběhnout i korespondenčně a to i elektronickou komunikací.
V takovém případě musí být všichni členové rady seznámeni se stanovisky ostatních
členů a mohou se k nim dále vyjadřovat. V případě korespondenčního jednání rady mají
členové 10 pracovních dní na vyjádření. Své stanovisko, zejména pokud je negativní,
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musí řádně odůvodnit. Nevyjádří-li se člen rady k předloženému podnětu ve stanovené
lhůtě, je jeho stanovisko považováno za souhlasné.
Článek 3
Závěrečná ustanovení
1. Na jednání Akademické rady se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
2. Rektor má právo pověřit plněním svých povinností dle tohoto řádu některého
z prorektorů.
3. Jednací řád Akademické rady nabývá platnosti a účinnosti dne 1.1.2017.
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