Rokovací poriadok Vedeckej rady
Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Článok 1
Postavenie a poslanie Vedeckej rady
1. Postavenie a pôsobnosť Vedeckej rady fakulty upravujú §29 a §30 zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
2. Vedecká rada Filozofickej fakulty UKF (ďalej „VR FF UKF“) v Nitre sa zúčastňuje
na riadení Filozofickej fakulty UKF v Nitre ako orgán akademickej samosprávy
fakulty.
3. Vedecká rada Filozofickej fakulty UKF v Nitre:
a) prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým
zámerom UKF v Nitre,
b) hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti
vedy a umenia,
c) schvaľuje návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta,
d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach
pre študijné programy uskutočňované na fakulte; schvaľuje školiteľov na
doktorandské štúdium,
e) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UKF v Nitre kritériá na habilitácie
docentov a kritériá na vymenovanie profesorov,
f) prerokúva habilitácie docentov a rozhoduje o ich výsledku,
g) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UKF v Nitre návrhy na vymenovanie
profesorov,
h) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UKF v Nitre všeobecné kritériá na
obsadzovanie miest profesorov a docentov na fakulte,
i) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UKF v Nitre konkrétne podmienky
výberového konania na obsadzovanie miest profesorov na fakulte,
j) schvaľuje návrhy dekana na obsadenie miest hosťujúcich docentov,
k) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UKF v Nitre návrhy dekana na obsadenie
miest hosťujúcich profesorov,
l) schvaľuje na návrh predsedu Vedeckej rady fakulty rokovací poriadok
Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre.
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Článok 2
Zloženie Vedeckej rady
1. Vedecká rada FF UKF v Nitre má dvadsaťpäť (25) členov. Členstvo vo VR FF UKF
je čestné a nezastupiteľné.
2. Členov VR FF UKF vymenúva a odvoláva dekan so súhlasom Akademického
senátu fakulty.
3. Členmi VR FF UKF sú významní odborníci, ktorí uskutočňujú vzdelávaciu,
výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť na FF UKF alebo na iných verejných
vysokých školách a inštitúciách.
4. Počet významných odborníkov, ktorí nie sú členmi Akademickej obce FF UKF
nesmie klesnúť pod jednu štvrtinu, t. j. šesť (6) členov a nesmie presiahnuť jednu
tretinu, t. j. osem (8) členov z celkového počtu členov VR.
5. Funkčné obdobie členov VR FF UKF je štvorročné a začína dňom schválenia
v Akademickom senáte FF UKF v Nitre.
6. Predsedom VR je dekan fakulty.
7. Predseda určí z členov VR FF UKF podpredsedu, spravidla prodekana pre
vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia, ktorý ho zastupuje v rozsahu ním
určenom.
8. Členstvo vo VR zaniká skončením funkčného obdobia, uvoľnením na vlastnú
žiadosť člena, alebo odvolaním.
Článok 3
Zabezpečenie činnosti Vedeckej rady
1. Činnosť VR FF UKF sa riadi programom jednotlivých rokovaní na základe
rámcového, časovo-tematického harmonogramu.
2. Návrh rámcového harmonogramu zasadnutí VR FF UKF na obdobie
akademického roka vypracováva podľa pokynov predsedu VR FF UKF prodekan
pre vedu, výskum a postgraduálne formy štúdia. Rámcový program schvaľuje VR
FF UKF na návrh predsedu.
3. Členovia VR FF UKF môžu predsedovi predkladať návrhy do programu rokovaní
VR FF UKF.
4. VR FF UKF rokuje spravidla na základe písomných materiálov, ktoré sa
predkladajú dekanovi v určenej forme a určenom počte vyhotovení v termíne
najneskôr 20 dní pred zasadnutím VR FF UKF.
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5. Oddelenie pre vedu, výskum a postgraduálne štúdium zabezpečí doručenie
materiálov s pozvánkou členom VR FF UKF najmenej 10 dní pred termínom
zasadnutia VR FF UKF, pokiaľ sa VR FF UKF nedohodne inak.
6. O výsledku rokovania sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje okrem formálnych
náležitostí (dátum konania, prezencia prítomných, program rokovania)
rozhodnutia VR FF UKF k prerokovaným otázkam. Záznam z rokovania dostanú
všetci členovia VR FF UKF a pracovisko, ktorého materiál sa prerokoval.
7. Kontrolu plnenia jednotlivých rozhodnutí a úloh pridelených členom VR FF UKF
vykonáva na každom zasadnutí predseda alebo ním poverený člen VR. Priebežnú
kontrolu úloh vykonáva prodekan pre vedu, výskum a postgraduálne formy
štúdia.
Článok 4
Rokovanie Vedeckej rady
1. Zasadnutie VR FF UKF zvoláva dekan spravidla raz za štvrťrok v termínoch
určených harmonogramom.
2. Predseda VR FF UKF môže zvolať Vedeckú radu v naliehavých prípadoch aj mimo
termínov určených harmonogramom, z vlastnej iniciatívy alebo na písomné
požiadanie aspoň jednej tretiny členov VR FF UKF, t.j. osem (8) členov.
3. Rokovanie VR FF UKF riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda alebo
predsedom poverený iný člen VR FF UKF.
4. Ak sa z vážnych dôvodov nemôže niektorý člen VR FF UKF rokovania zúčastniť,
jeho povinnosťou je včas sa predsedovi ospravedlniť a svoje stanoviská k riešeným
problémom môže doručiť písomnou formou pred rokovaním VR FF UKF.
5. Členovia VR FF UKF predkladajú k prerokovaným otázkam pripomienky,
stanoviská a návrhy. Konečné rozhodnutie k prerokovaným otázkam formuluje
predseda VR FF UKF.
6. Ak sú stanoviská členov VR FF UKF odlišné od rozhodnutí predsedu, môžu byť na
ich požiadanie uvedené v zázname z rokovania VR FF UKF.
7.

Vedecká rada sa vo veciach uvedených v čl. 1, ods. 3, písm. f) a g) tohto poriadku
uznáša vždy tajným hlasovaním. V ostatných veciach rozhoduje vedecká rada
verejným hlasovaním, pokiaľ sa nedohodne inak.

8. VR FF UKF je uznášaniaschopná, ak sú prítomné najmenej dve tretiny
z celkového počtu členov Vedeckej rady t. j. sedemnásť (17) členov.
9. Na schválenie návrhu na vymenovanie za profesora a docenta je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých členov VR FF UKF, t. j. minimálne trinásť (13)
členov VR FF UKF.
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10. Na schválenie ostatných návrhov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
prítomných členov VR FF UKF.
11. Rozhodnutie VR FF UKF sa vydáva písomne a podpisuje ho predseda, respektíve
ním poverený člen VR FF UKF.
12. V neodkladných záležitostiach, ktoré nepodliehajú tajnému hlasovaniu, môžu
členovia vedeckej rady na žiadosť predsedu hlasovať korešpondenčným
spôsobom písomnou alebo elektronickou formou.
Článok 5
Náklady na činnosť Vedeckej rady
1. Členovia VR FF UKF nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s členstvom
a aktívnou účasťou na VR FF UKF.
2. Cestovné výdavky členom VR FF UKF, ktorí nie sú pracovníkmi FF UKF v Nitre
hradí fakulta zo svojho rozpočtu, ak o to títo členovia VR FF UKF požiadajú.
3. Nevyhnutné náklady na činnosť VR FF UKF hradí FF UKF v Nitre zo svojho
rozpočtu.
Článok 6
Záverečné ustanovenie
Tento rokovací poriadok nadobúda platnosť odo dňa schválenia vo Vedeckej rade
Filozofickej fakulty UKF v Nitre.

V Nitre dňa 13. októbra 2016

Prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
dekan FF UKF v Nitre
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