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1. Úvodní ustanovení
Tento jednací řád stanoví pravomoci oborové rady doktorských studijních programů. Oborová rada
doktorského studijního programu na FS (dále jen „ORO") je základním odborným, koncepčním,
kontrolním a hodnotícím orgánem studia v daném doktorském studijním programu akreditovaném
na FS VŠB − TU Ostrava.

2. Jednací řád
1. ORO za svoji činnost odpovídá děkanovi FS.
2. ORO jmenuje a odvolává děkan FS po projednání ve Vědecké radě FS. Členy ORO mohou
být pouze akademičtí a vědečtí pracovníci VŠB − TU Ostrava a jiných vysokých škol a
vědeckých pracovišť a přední odborníci z praxe.
3. ORO volí ze svého středu předsedu. Ke zvolení je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech
členů ORO.
4. Jednání ORO svolává předseda ORO podle potřeb, zpravidla 2x do roka, nebo na žádost
děkana, případně pověřeného proděkana, v jehož působnosti je oblast doktorského studia.
Děkan nebo pověřený proděkan má právo účastnit se jednání ORO bez práva hlasovat.
5. ORO je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů ORO. ORO
přijímá své závěry většinou hlasů přítomných členů ORO, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedajícího.
6. Jednání ORO je neveřejné a řídí jej předseda, nebo jím pověřený člen ORO. Předseda ORO
resp. členové mají však právo pozvat na jednání zainteresované pracovníky.
7. V případě potřeby může ORO hlasovat metodou „per rollam“, v takovém případě je
výsledek hlasování platný, pokud hlasuje nadpoloviční většina všech členů ORO.
8. ORO se při svém jednání řídí Studijním a zkušebním řádem pro studium v doktorských
studijních programech VŠB − TU Ostrava, článek 2.
9. Zápis z jednání ORO je do 10 dnů zveřejněn na ISO portále FS, rozeslán všem členům
ORO, děkanovi, příslušnému proděkanovi a předán na studijní oddělení k archivaci.

3. Závěrečná ustanovení
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem podpisu.

doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
děkan FS
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