Statut Rady pro vnitřní hodnocení Technické univerzity v Liberci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2017 pod
čj. MSMT-12885/2017 Statut Rady pro vnitřní hodnocení Technické univerzity v Liberci.

………………………………………………….
Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

STATUT
RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ
TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI
ze dne 24. května 2017
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Statut Rady pro vnitřní hodnocení Technické univerzity v Liberci (dále jen „RVH“ a „TUL“) upravuje podle
§ 12a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") složení RVH, způsob jednání a činnosti
zajišťované RVH.
Článek 2
Předseda, místopředseda, členové a tajemník RVH
(1) RVH se skládá z 12 členů. Délka funkčního období místopředsedy a ostatních členů RVH je stanovena na 4
roky. Po prvním jmenování členů RVH se losem určí jména 4 členů (mimo rektora, místopředsedy RVH,
předsedy Akademického senátu TUL a studenta), jejichž funkční období skončí po dvou letech. Délka
funkčního období studenta činí 2 roky.
(2) Předsedou RVH je rektor. Místopředsedu RVH jmenuje rektor z akademických pracovníků TUL, kteří jsou
profesory nebo docenty TUL. Předseda akademického senátu TUL je členem RVH. Ostatní členy RVH
jmenuje rektor; z toho jednu třetinu na návrh Vědecké rady TUL a jednu třetinu na návrh akademického
senátu, z toho je jeden člen RVH vždy jmenován z řad studentů TUL. Při navrhování a jmenování členů
RVH je dbáno, aby bylo zajištěno kvalitní posuzování v oblastech vzdělávání a vědních oborech
zastoupených na univerzitě.
(3) Členem RVH může být jmenován pouze ten, kdo je uznávanou odbornou autoritou, toto ustanovení se
nevztahuje na studenta. Členové RVH vykonávají svoji funkci osobně a jsou při výkonu své funkce
nezávislí.
(4) Člen RVH se neúčastní rozhodování RVH o záležitostech týkajících se jmenovitě fakulty či další součásti,
s níž ho pojí pracovněprávní vztah či výkon funkce, nebo u nichž by mohlo dojít k jinému střetu zájmů.
(5) Členem RVH může být tatáž osoba v téže RVH nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.
(6) Funkce člena RVH zaniká:
a)
b)
c)
d)

uplynutím funkčního období,
odvoláním z funkce po předchozím projednání s orgánem, který příslušného člena navrhl,
vzdáním se funkce,
u studenta v okamžiku, kdy přestává být studentem TUL (například přerušením studia),
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e) smrtí nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého nebo nezvěstného.
(7) Zanikne-li funkce člena RVH před uplynutím jeho funkčního období, je nový člen RVH jmenován pouze
na zbytek příslušného funkčního období.
(8) Předseda RVH
a) svolává jednání RVH, a to písemně, nejpozději 14 dní před stanoveným termínem konání;
b) řídí jednání RVH;
c) navrhuje program jednání RVH, připravuje návrh usnesení;
d) podepisuje dokumenty RVH;
e) je oprávněn vyžadovat podklady a data jednotlivých součástí TUL nutné pro činnost RVH, zástupci
součástí mají povinnost taková data a podklady bezodkladně předložit a poskytnout potřebnou
součinnost;
f) z pověření RVH jedná jejím jménem;
g) řídí činnost tajemníka RVH.
(9) Předsedu RVH zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda.
(10) Tajemník není členem RVH, zasedání se zúčastňuje vždy. Výkonem funkce tajemníka určí vybraného
zaměstnance TUL předseda RVH. Tajemník vykonává administrativní a technické činnosti nutné pro
činnost RVH. V případě jeho nepřítomnosti předseda RVH pověří výkonem činnosti tajemníka dalšího
pracovníka.
Článek 3
Činnosti RVH
(1) RVH:
a) schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností TUL předložený
předsedou RVH před předložením návrhu akademickému senátu TUL,
b) řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností TUL,
c) zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností TUL
a dodatky k této zprávě,
d) vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
TUL,
e) vykonává další činnosti v rozsahu stanoveném statutem TUL.
Článek 4
Jednání RVH
(1) Jednání RVH předseda svolává podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
(2) Účast člena RVH na zasedání je nezastupitelná.
(3) Požádá-li o to nejméně pět členů RVH, předseda svolá do čtyř týdnů od podání žádosti o svolání zasedání.
(4) Jednání RVH jsou veřejná. Jednání RVH může být neveřejné nebo mít neveřejnou část, pokud se na tom
RVH usnese hlasováním. Rozhodnutí je přijato, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina všech členů.
O tom, zda jednání nebo jeho část bude neveřejná, rozhoduje RVH nejpozději při předložení programu
jednání.
(5) Předseda RVH může na žádost člena nebo místopředsedy RVH či na základě vlastního uvážení přizvat na
jednání RVH další osoby. Všechny osoby přítomné zasedání RVH mimo členy a místopředsedu RVH
mohou vystoupit pouze se svolením předsedy RVH. Tajemník RVH má povinnost účastnit se jednání RVH
v plném rozsahu a pořizovat zápis z jednání.
(6) RVH je usnášeníschopná, je-li přítomna dvoutřetinová většina všech členů RVH. Usnesení RVH jsou
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přijata, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů.
(7) Program jednání navrhuje předseda RVH a o návrhu programu jsou členové informováni nejpozději týden
před jednáním RVH. Materiály pro jednání RVH musejí být předloženy členům RVH nejpozději týden
před konáním zasedání.
(8) O jednání RVH je pořizován tajemníkem zápis. Tento je předán členům RVH do dvou týdnů od konání
jednání a v jednom výtisku archivován tajemníkem RVH.
Článek 5
Hlasování per rollam
(1) Z rozhodnutí předsedy RVH lze hlasovat v případě nebezpečí z prodlení elektronickým hlasováním (dále
jen "per rollam"). Hlasování "per rollam" je přijato, pokud pro ně ve stanoveném termínu souhlasně hlasuje
nadpoloviční většina všech členů RVH.
(2) Pro hlasování per-rollam platí tato pravidla:
a) Členové RVH musí použít pro hlasování svou e-mailovou adresu.
b) Hlasování probíhá tak, že předseda RVH nebo jím pověřený člen (dále jen „vyhlašující“) zašle všem
členům RVH návrh usnesení spolu se všemi náležitostmi nezbytnými k objektivnímu rozhodnutí a se
jmény skrutátorů.
c) Lhůta pro odpověď musí činit nejméně tři pracovní dny od rozeslání posledního dokumentu potřebnému
k hlasování.
d) Jednotliví členové RVH zašlou ve stanovené lhůtě vyhlašujícímu a dvěma předsedou RVH určeným
skrutátorům e-mailem jednoznačnou odpověď typu "souhlasím", "nesouhlasím" nebo "zdržuji se
hlasování". Pokud odpověď nebude zaslána do stanovené lhůty, má se za to, že se hlasující zdržel
hlasování.
e) Skrutátoři zapíší výsledek hlasování do tabulky (s uvedením jmen hlasujících), který zašlou
vyhlašujícímu, který zhotoví zápis o výsledku hlasování per-rollam.
f) Vyhlašující je povinen oznámit výsledek hlasování per-rollam všem členům RVH do tří pracovních dnů
od data ukončení hlasování a tato informace bude zařazena i na program jednání nejbližšího zasedání
RVH.
Článek 6
(1)

RVH má právo tvořit výbory a pracovní skupiny. Členem těchto uskupení mohou být členové RVH,
zaměstnanci TUL i zaměstnanci jiných vysokých škol, zástupci partnerských organizací, zástupci
průmyslových podniků, profesních spolků a uskupení a zástupci státní správy.

(2) Členům RVH, kteří nejsou zaměstnanci TUL, náleží za jejich činnosti v RVH odměna.
(3) Členové RVH jsou povinni dbát na důvěrnost o osobních a citlivých datech a ostatních údajích či
skutečnostech, které nejsou předmětem veřejné zprávy RVH.
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Článek 7
Závěrečná ustanovení
(1) Tento statut byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem TUL dne
25. dubna 2017.
(2) Tento statut nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy.
Tento statut nabývá účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs., v. r.
rektor
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