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Rokovací poriadok Vedeckej rady Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

Článok I.
Pôsobnosť a poslanie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UMB
1.

2.
3.

Postavenie a pôsobnosť Vedeckej rady FF UMB v Banskej Bystrici (ďalej ,,VR
FF UMB“) upravuje § 29 a § 30 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
VR FF UMB sa zúčastňuje na riadení Filozofickej fakulty UMB v Banskej
Bystrici ako orgán akademickej samosprávy fakulty.
Vedecká rada Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici:
a) prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým
zámerom Univerzity Mateja Bela,
b) hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti
a v oblasti vedy,
c) schvaľuje návrh bakalárskych, magisterských a doktorandských
študijných programov; na rokovanie vedeckej rady o návrhu
študijných programov sa prizývajú zástupcovia študentov určení
študentskou časťou akademického senátu fakulty,
d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych
skúškach pre študijné programy realizované na fakulte,
e) schvaľuje školiteľov a členov odborových komisií na doktorandské
štúdium podľa § 54 ods. 4 Zákona č. 131/2002, Z. z. o vysokých
školách,
f)
prerokúva kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu ,,docent“,
kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu ,,profesor“ a predkladá
ich Vedeckej rade UMB,
g) schvaľuje oponentov habilitačných prác a členov habilitačných komisií,
prerokúva návrhy o udelení titulu docent a rozhoduje o ich výsledku,
h) schvaľuje v rámci vymenovacieho konania oponentov a členov
inauguračných komisií, prerokúva návrhy na vymenovanie uchádzača za
profesora v odbore a rozhoduje o predložení návrhov na vymenovanie za
profesora Vedeckej rade UMB,
i)
prerokúva a predkladá Vedeckej rade UMB konkrétne podmienky,
výberového konania na obsadzovanie funkcie profesorov a docentov na
fakulte,
j)
prerokúva a schvaľuje návrh dekana na obsadenie funkcií hosťujúcich
docentov,
k) prerokúva a predkladá Vedeckej rade UMB návrhy dekana na obsadenie
miest hosťujúcich profesorov,
l)
prerokúva a predkladá Vedeckej rade UMB návrh na udelenie čestného
titulu ,,doctor honoris causa“ (v skratke Dr. h. c.),
m) na návrh predsedu vedeckej rady fakulty schvaľuje rokovací poriadok
VR FF UMB,
n) rokuje aj o ďalších otázkach, ktoré jej predloží predseda VR FF UMB.
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Článok II.
Zloženie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UMB
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Členov VR FF UMB vymenúva a odvoláva so súhlasom akademického senátu
fakulty dekan fakulty.
Členmi VR FF UMB sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta
uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť.
Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov VR FF UMB tvoria osoby,
ktoré nie sú členmi akademickej obce Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Predseda vedeckej rady má právo po odsúhlasení akademickým senátom fakulty
vymenovať čestného člena vedeckej rady, ktorý nemá právo hlasovať.
Predsedom VR FF UMB je dekan. Predseda urči z členov vedeckej rady
podpredsedu (zvyčajne je to prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť), ktorý ho
zastupuje počas neprítomnosti a v určenom rozsahu.
Predseda na rokovanie VR FF UMB môže podľa potreby vedeckej rady prizvať
aj ďalších učiteľov, vedeckých pracovníkov, významných odborníkov,
študentov, pracovníkov a odborníkov z praxe.
Členstvo vo VR FF UMB je čestné a výkon tejto funkcie je nezastupiteľný.
Funkčné obdobie členov VR FF UMB je štvorročné a začína sa dňom schválenia
v Akademickom senáte FF UMB v Banskej Bystrici.
Členstvo vo VR FF UMB zaniká skončením funkčného obdobia, uvoľnením na
vlastnú žiadosť člena alebo odvolaním.

Článok III.
Zabezpečenie činnosti Vedeckej rady Filozofickej fakulty UMB
1.

2.

3.

4.

Činnosť VR FF UMB sa riadi programom jednotlivých rokovaní, ktorý zostaví
predseda na základe návrhov, ktoré mu môžu predložiť prodekani a členovia VR
FF UMB.
Organizačné a administratívne práce spojené s činnosťou VR FF UMB
vykonáva prodekanský úsek pre vedeckovýskumnú činnosť, ktorý aj
archivuje celú agendu vedeckej rady.
VR FF UMB rokuje spravidla na základe písomných materiálov, ktoré sa
predkladajú dekanovi v určenej forme v termíne najneskôr 20 dní pred
zasadnutím VR FF UMB.
Prodekanský úsek pre vedeckovýskumnú činnosť zabezpečí doručenie
materiálov s pozvánkou členom VR FF UMB najneskôr sedem dní pred
termínom zasadnutia.
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5.

6.

O výsledkoch rokovania sa vyhotovuje záznam podpísaný predsedom.
Záznam obsahuje okrem formálnych náležitostí (dátum konania, prítomní,
program rokovania) aj rozhodnutia VR FF UMB k prerokovaným otázkam
spolu s výsledkami hlasovania. Záznam sa doručí všetkým členom VR FF
UMB a pracovisku, ktorého materiál sa prerokoval, spravidla do 14 dní po
termíne zasadnutia. Správnosť záznamu overuje prodekan pre
vedeckovýskumnú činnosť.
Kontrolu plnenia jednotlivých rozhodnutí a uložených úloh vykonáva na
každom zasadnutí predseda alebo ním poverený člen vedeckej rady, obyčajne
podpredseda.

Článok IV.
Rokovanie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UMB
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Rokovanie VR FF UMB fakulty sa uskutočňuje najmenej trikrát ročne.
Zasadnutie zvoláva predseda. VR FF UMB.
Predseda VR FF UMB môže zvolať VR FF UMB v naliehavých prípadoch
aj mimo určených termínov.
Rokovanie VR FF UMB vedie predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda,
pripadne iný, ním poverený člen VR FF UMB, ktorého určí predseda.
Ak sa niektorý člen VR FF UMB z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť rokovania
VR FF UMB, jeho povinnosťou je včas sa predsedovi ospravedlniť. Svoje
stanovisko k riešeným záležitostiam môže doručiť písomnou formou pred
rokovaním VR FF UMB.
V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu sa môže
zasadnutie VR FF UMB uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo
inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej
prítomnosti jednotlivých členov vrátane tajného hlasovania, ak to technické
podmienky umožňujú.
Členovia VR FF UMB predkladajú k prerokúvaným záležitostiam pripomienky,
stanoviská a návrhy:
a) písomne (vopred – predsedovi),
b) ústne (počas diskusie).
Diskusia sa riadi nasledovnými zásadami:
a) diskusiu otvára, vedie a uskutočňuje predseda (resp. poverený
predsedajúci) ku každému bodu rokovania,
b) predseda (resp. poverený predsedajúci) je povinný oboznámiť
prítomných s písomnými príspevkami, ktoré mu boli doručené.
K prerokovaným záležitostiam predseda vypracúva návrh rozhodnutia. Návrh
rozhodnutia môže predložiť aj ktorýkoľvek člen vedeckej rady. Ku každému
návrhu rozhodnutia musí byť uskutočnené hlasovanie.
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Článok V.
Hlasovanie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UMB
1.
2.

VR FF UMB je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
z celkového počtu členov VR FF UMB.
Hlasovanie:
a)
Pri rozhodovaní o vymenovaní za profesora, o habilitácii docenta
a udelení čestného titulu ,,doctor honoris causa“ VR FF UMB rozhoduje
tajným hlasovaním. Návrh je prijatý, ak zaň hlasovala aspoň
nadpolovičná väčšina všetkých členov VR FF UMB.
b) Ak VR FF UMB v tajnom hlasovaní rozhodla neudeliť titul docent,
uchádzač môže predložiť svoju žiadosť opätovne po uplynutí jedného
roka od rozhodnutia vedeckej rady .
c)
Ak VR FF UMB v tajnom hlasovaní rozhodla neudeliť titul profesor,
uchádzač môže predložiť svoju žiadosť opätovne po uplynutí jedného
roka od rozhodnutia vedeckej rady.
d) Ak sa o habilitačné konanie alebo vymenúvacie konanie za profesora
uchádza zamestnanec inej vysokej školy, predseda VR FF UMB môže
prizvať na habilitačnú, resp. inauguračnú prednášku alebo
k prerokovaniu návrhu vo vedeckej rade aj zástupcu vysokej školy alebo
fakulty, na ktorej uchádzač pedagogicky pôsobí. O vyslanie zástupcu
požiada príslušného rektora vysokej školy alebo dekana fakulty.
e)
Na prijatie ostatných uznesení sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny
prítomných členov VR FF UMB spravidla aklamačným vyjadrením.
f)
Vo výnimočných prípadoch môže predseda VR FF UMB požiadať
členov vedeckej rady o hlasovanie korešpondenčnou formou (okrem
prípadov, ktoré si vyžadujú tajné hlasovanie), formou per rollam alebo
elektronicky, so zaručením tajnosti hlasovania. Výsledky hlasovania
korešpondenčnou formou sa protokolárne registrujú a oznamujú sa na
najbližšom zasadnutí VR FF UMB.
g) Ak sa člen VR FF UMB pri hlasovaní korešpondenčnou formou
nevyjadrí v stanovenej lehote, platí, že sa zdržal hlasovania.
h) Rozhodnutie VR FF UMB pri hlasovaní korešpondenčnou formou je
platné, ak zaň hlasovala väčšina všetkých členov vedeckej rady.
i)
Predseda VR FF UMB pri rovnosti hlasov má právo rozhodnúť o prijatí
(neprijatí) uznesenia vedeckej rady.
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Článok VI.
Náklady na činnosť Vedeckej rady Filozofickej fakulty UMB
1.

2.

Cestovné výdavky členov VR FF UMB, ktorí nie sú zamestnancami FF UMB,
hradí FF UMB zo svojho rozpočtu, ak o to členovia VR FF UMB požiadajú
(refundácia cestovných nákladov: cestovný príkaz bude spracovaný na domácich
inštitúciách členov VR FF UMB a refundácia bude poskytnutá na účet domácej
inštitúcie člena VR FF UMB).
Nevyhnutné náklady na činnosť VR FF UMB hradí FF UMB v Banskej Bystrici
zo svojho rozpočtu.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1.
2.

Zrušuje sa Rokovací poriadok Vedeckej rady Filozofickej fakulty UMB,
schválený 14. marca 2019.
Tento rokovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 21. mája 2020
schválením vo Vedeckej rade Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD., v.r.
dekan FF UMB v Banskej Bystrici
predseda Vedeckej rady FF UMB
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