Statut oborové rady a oborových komisí Fakulty informatiky MU
Oborová rada
Pracuje v souladu s čl. 25 SZŘ MU a dále:
1) Zabývá se celkovou politikou v oblasti doktorského studia - projednává podněty a
předkládá vedení fakulty návrhy opatření.
2) Navrhuje děkanovi školitele a konzultanty a jejich odvolání.
3) Zabývá se přijímáním studentů do doktorského studia
a) navrhuje přijímací komisi (resp. komise)
b) specifikuje požadavky na přijímací zkoušku
c) projednává návrhy přijímacích komisí
d) doporučuje děkanovi přijetí resp. zamítnutí přijetí do doktorského studia
4) Určuje školitele studentů, přičemž respektuje právo studenta na volbu školitele.
5) Určuje celkové požadavky na teze, státní doktorské zkoušky a dizertace.
6) Navrhuje rektorovi nebo děkanovi předsedy a členy komisí pro státní doktorské
zkoušky a jejich odvolání.
7) Navrhuje rektorovi nebo děkanovi předsedy, členy komisí a oponenty pro obhajobu
dizertačních prací a jejich odvolání.
8) Navrhuje děkanovi termíny konání státních doktorských zkoušek a obhajob dizertací.
9) Určuje komise pro výběr doktorandů na odměňování.
10) Odsouhlasuje návrhy na stipendia.
11) Projednává změny orientace studia, když se jedná o změnu oboru.
12) Projednává akce, které se týkají doktorandů obou oborů.
13) Projednává činnost informatického semináře.
14) Inicializuje, projednává a koordinuje program přednáškových kurzů, seminářů a
dalších studijních záležitostí.
15) Alespoň jednou do roka se koná společné zasedání OR, komisí a školitelů. Takové
zasedání může mít dvě části. Na první, veřejnou, jsou pozváni i školitelé a doktorandi.
16) Navrhuje zřízení a personální obsazení oborových komisí.

Oborové komise
1) Projednávají podněty a návrhy přicházející z OR.
2) Projednávají témata dizertačních prací a jejich změny.
3) Alespoň jednou ročně realizují kontrolu plánů doktorandů a jejich plnění - navrhují
řešení vzniklých problémů.
4) Připravují návrhy konzultantů školitelů pro OR.
5) Připravují návrhy na stipendia.
6) Projednávají změny zaměření, studijního plánu nebo školitele pokud se nejedná
o změnu oboru.
7) Připravují návrhy na obsah zkoušek v jednotlivých zaměřeních.
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