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Část první
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni schválil
podle § 27 odst. 1 písm. b) a podle § 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, dne 22. 9. 2010 návrh Statutu Fakulty elektrotechnické Západočeské
univerzity v Plzni.
Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni schválil podle § 9 odst. 1 písm. b)
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, dne 29. 9. 2010 Statut Fakulty
elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni.
Změny Statutu Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni schválil
Akademický senát Fakulty elektrotechnické podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998
Sb., dne 5. 10. 2011.
Změny Statutu Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni schválil
Akademický senát Západočeské univerzity podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb.,
dne 14. 12. 2011.

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1)

Fakulta elektrotechnická (dále jen „FEL“) je součástí Západočeské univerzity v Plzni
(dále jen „ZČU“).

(2)

Úplný název FEL zní: „Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni“.

(3)

FEL navazuje ve vzdělávací, výzkumné a vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti na
činnost bývalé Fakulty elektrotechnické Vysoké školy strojní a elektrotechnické se
sídlem v Plzni, která byla zřízena v roce 1960 vládním nařízením č. 120/1960 Sb.

(4)

Adresa FEL je: Univerzitní 26, 306 14 Plzeň.

(5)

Cizojazyčné ekvivalenty názvu FEL a uskutečňovaných studijních programů a oborů a
pracovišť jsou uvedeny v příloze č. 3.

(6)

FEL používá kulaté razítko s malým státním znakem České republiky a textem
„Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická“. Zásady pro používání jsou
stanoveny vnitřní normou ZČU. Otisk razítka je uveden v příloze č. 7.

(7)

FEL může používat znak FEL, jehož popis a vyobrazení je uvedeno v příloze č. 7 tohoto
statutu. Zásady používání znaku FEL stanoví vnitřní normou děkan FEL.
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Článek 2
Postavení FEL
(1)

Základní postavení FEL a rozsah jejích pravomocí stanoví zákon 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“) a Statut ZČU.

(2)

FEL v souladu se zákonem, dalšími právními předpisy, vnitřními předpisy a vnitřními
normami ZČU uskutečňuje akreditované studijní programy a vykonává výzkumnou a
vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.

(3)

Seznam akreditovaných studijních programů, včetně jejich typu, členění na studijní
obory, formy výuky a standardní doby studia, je uveden na úřední desce FEL.

(4)

Seznam akreditovaných oborů habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem
je uveden v příloze č. 1.

(5)

Orgány FEL mají právo rozhodovat nebo jednat jménem ZČU v těchto věcech,
týkajících se fakulty:
a) tvorba a uskutečňování studijních programů,
b) zaměření a organizace vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti,
c) pracovněprávní vztahy,
d) habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem,
e) zahraniční styky a aktivity,
f) ustanovování samosprávných akademických orgánů fakulty a vnitřní organizace
fakulty, pokud zákon nestanoví jinak,
g) nakládání s přidělenými finančními prostředky,
h) doplňková činnost a nakládání s prostředky získanými z této činnosti,
i) v dalších věcech svěřených fakultě Statutem ZČU; v těchto dalších věcech však
nemají orgány FEL právo jednat jménem ZČU.

Článek 3
Vnitřní předpisy FEL
(1)

Vnitřními předpisy FEL jsou:
a) Statut FEL,
b) Volební a jednací řád akademického senátu FEL,
c) Jednací řád vědecké rady FEL,
d) Disciplinární řád pro studenty FEL.

(2) Návrh vnitřních předpisů FEL schvaluje na návrh děkana Akademický senát FEL.
(3)

Vnitřní předpisy FEL jsou publikovány ve sbírce vnitřních předpisů FEL, která je
v listinné podobě uložena na děkanátu FEL, v elektronické podobě na webových
stránkách FEL. Vydání nového vnitřního předpisu FEL je oznámeno na Úřední desce
FEL.
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(4)

Vnitřní předpisy FEL nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým
senátem ZČU, pokud není ve schvalovaném vnitřním předpise stanovena pozdější
účinnost.

Článek 4
Vnitřní normy FEL
(1)

Vnitřními normami FEL jsou:
a) směrnice a vyhlášky děkana FEL týkající se zejména organizačních celofakultních
záležitostí,
b) pokyny týkající se zejména dílčích a metodických záležitostí,
c) rozhodnutí děkana FEL.

(2)

Právo výkladu vnitřních norem přísluší vydavateli normy.

(3)

Vnitřní normy FEL podle odst. 1 písm. a) až c) vydává děkan FEL, vnitřní normy podle
odst. 1 písm. b) až c) vydávají v rozsahu svých působností proděkani FEL a tajemník
FEL.

(4)

Vnitřní normy FEL jsou závazné pro všechny studenty a zaměstnance FEL, pokud není
výslovně stanoveno jinak.

(5)

Vydání vnitřní normy FEL, s výjimkou vnitřní normy uvedené v odstavci 1 písm. c), je
vždy oznámeno na Úřední desce FEL. Vydání vnitřní normy FEL je zveřejněno jejím
vyvěšením na Úřední desce FEL po dobu 15 dnů ode dne jejího vyvěšení.

(6)

Vnitřní normy FEL jsou uloženy na děkanátu FEL, vnitřní normy FEL podle odstavce 1
písm. a) a další normy podle rozhodnutí vydavatele jsou v elektronické podobě na
webových stránkách FEL.

(7)

Vnitřní normy nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu vydavatele, pokud vydávaná
vnitřní norma FEL nestanoví pozdější účinnost.

Část druhá
ORGÁNY A ŘÍZENÍ FEL
Článek 5
Orgány FEL
(1)

Samosprávné akademické orgány a další orgán FEL jednají v souladu se zákonem,
dalšími právními předpisy, vnitřními předpisy a vnitřními normami ZČU. Jejich
základní povinností je hájení a uplatňování akademických práv a svobod členů
akademické obce FEL.

(2)

Samosprávnými akademickými orgány FEL jsou:
a) Akademický senát FEL (dále jen „AS FEL“),
b) Děkan FEL,
c) Vědecká rada FEL
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d) Disciplinární komise FEL (dále jen „DK FEL“).
(3) Dalším orgánem FEL je tajemník FEL.

Článek 6
Akademický senát FEL
(1)

AS FEL je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem, voleným podle
Volebního a jednacího řádu AS FEL.

(2)

Řádné funkční období jednotlivých členů AS FEL je dvouleté.

(3)

AS FEL má 20 členů, z toho nejméně jednu třetinu tvoří studenti FEL, z nichž alespoň
jeden je studentem doktorského studijního programu. Konkrétní složení a rozložení
mandátů AS FEL stanoví Volební a jednací řád AS FEL.

(4)

Orgány AS FEL jsou předseda, místopředseda, tajemník, zástupce studentské části AS
FEL a zástupce zaměstnanecké části AS FEL, kteří tvoří předsednictvo AS FEL.

(5)

Členství v AS FEL je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkana a proděkanů.

(6)

Způsob jednání AS FEL upravuje Volební a jednací řád AS FEL.

(7)

Senát je povinen informovat akademickou obec FEL o svém jednání a prostřednictvím
svých zástupců i o jednání akademického senátu ZČU. Termíny a program zasedání jsou
AS FEL včas zveřejňovány, zasedání jsou veřejně přístupná.

(8)

Předseda nebo pověřený zástupce AS FEL má právo zúčastnit se s hlasem poradním
jednání VR FEL.

(9)

Působnost AS FEL je dána § 27 zákona.

Článek 7
Děkan FEL
(1)

V čele fakulty je děkan FEL, který jedná a rozhoduje ve věcech FEL v souladu
s právními předpisy, s vnitřními předpisy ZČU a vnitřními předpisy FEL.

(2)

Děkana FEL jmenuje a odvolává na návrh AS FEL rektor ZČU.

(3)

Děkan FEL jmenuje a odvolává proděkany FEL a tajemníka FEL; k záměru děkana FEL
jmenovat nebo odvolat proděkana FEL se vyjadřuje AS FEL.

(4)

Stálým poradním orgánem děkana FEL je kolegium děkana. Jeho členy jsou proděkani
FEL, předseda AS FEL, tajemník FEL, vedoucí kateder FEL, vedoucí specializovaných
pracovišť FEL a případně další členové podle rozhodnutí děkana FEL. Děkan FEL je
povinen zvát na zasedání kolegia zástupce studentů FEL pověřené studentskou částí AS
FEL.

(5)

Děkan FEL rozhoduje při uzavírání pracovněprávních vztahů zaměstnanců zařazených
podle pracovní smlouvy na FEL.

(6)

Děkan FEL řídí zasedání vedení FEL, které je jeho poradním orgánem. Vedení FEL
tvoří kromě děkana FEL proděkani FEL a tajemník FEL a další osoby podle rozhodnutí
děkana FEL.
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Článek 8
Návrh na jmenování děkana FEL
(1)

Volbu kandidáta na děkana FEL vyhlašuje AS FEL nejpozději 3 měsíce před skončením
řádného funkčního období stávajícího děkana FEL nebo okamžitě, v případě
mimořádného ukončení funkčního období děkana FEL. Zároveň AS FEL určí termín, do
kterého je možné podávat návrhy kandidátů na děkana FEL, a termín konání zasedání
AS FEL, na kterém bude návrh na jmenování děkana FEL schvalován.

(2)

Každý člen akademické obce FEL může AS FEL podat návrh na kandidáta na děkana
FEL.

(3)

Návrh musí být podán písemnou formou a musí být opatřen podpisem navrhovatele,
resp. navrhovatelů. Součástí návrhu je souhlas navrhovaného s kandidaturou.

(4)

AS FEL sestaví z podaných návrhů kandidátku. Do zápisu ze zasedání AS FEL se
uvedou důvody případného nezařazení některého návrhu do seznamu kandidátů. O
námitkách rozhodne AS FEL.

(5)

Na zasedání AS FEL přednese jeho předseda zdůvodnění návrhů na kandidáty.
Kandidáti mají právo vystoupit se svým programem před AS FEL.

(6)

O návrhu na jmenování děkana FEL se hlasuje tajným hlasováním.

(7)

Návrh na kandidáta na děkana FEL je přijat, jakmile se pro něj vyslovila nadpoloviční
většina všech členů AS FEL.

(8)

Není-li v prvním kole AS FEL přijato usnesení o návrhu na kandidáta na děkana FEL,
postupují do druhého kola všichni kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Pokud
nejvyšší počet hlasů získal jediný kandidát, postupují do druhého kola i všichni
kandidáti, kteří v prvním kole získali druhý nejvyšší počet hlasů.

(9)

Pokud ani ve druhém kole hlasování AS FEL není přijat návrh na kandidáta na děkana
FEL, koná se opakovaná volba. Pro opakovanou volbu se použijí odst. 2 až 8.
Opakovaná volba se koná do jednoho měsíce ode dne, kdy proběhla první volba.

(10) Není-li ani v opakované volbě přijat návrh na jmenování kandidáta na děkana FEL,
děkan FEL rozpustí AS FEL a vyhlásí neprodleně mimořádné volby do AS FEL.
(11) Přijatý návrh podle odst. 7 na jmenování děkana FEL předá písemně předseda AS FEL
rektorovi ZČU neprodleně po přijetí návrhu v AS FEL.

Článek 9
Odvolání děkana FEL
(1)

Zdůvodněný návrh na odvolání děkana FEL z funkce může AS FEL předložit každý
člen akademické obce FEL nebo rektor.

(2)

Jestliže více než tři pětiny všech členů AS FEL souhlasí v tajném hlasování s odvoláním
děkana FEL z funkce, AS FEL předloží návrh na odvolání děkana FEL rektorovi.

(3)

Rektor může odvolat děkana z vlastního podnětu, a to pouze po předchozím vyjádření
AS FEL a se souhlasem akademického senátu ZČU v případě, kdy děkan závažným
způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem ZČU nebo
fakulty.
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Článek 10
Proděkani FEL
(1)

Proděkani FEL zastupují děkana FEL v jím určeném rozsahu.

(2)

Určený proděkan FEL je zástupcem děkana FEL po dobu jeho nepřítomnosti a zastupuje
jej v plném rozsahu. Při ukončení zastupování podá proděkan FEL děkanovi FEL
podrobnou zprávu o jednáních a rozhodnutích, která během zastupování učinil.

(3)

O počtu proděkanů FEL a o náplni jejich činnosti rozhoduje děkan FEL.

Článek 11
Vědecká rada FEL
(1)

Postavení a působnost VR FEL upravují § 29 a 30 zákona.

(2)

Členy VR FEL jmenuje a odvolává se souhlasem AS FEL děkan FEL.

(3)

Nejméně jedna třetina členů VR FEL jsou jiné osoby než členové akademické obce
ZČU.

(4)

Děkan FEL může jmenovat čestným členem VR FEL, s hlasem poradním, významného
odborníka z oblasti elektrotechniky, který spolupracuje s FEL nebo bývalého
dlouholetého významného člena VR FEL z řad profesorů. Čestný člen nemá hlasovací
právo.

(5)

VR FEL se řídí Jednacím řádem VR FEL, který je vnitřním předpisem FEL.

Článek 12
Disciplinární komise FEL
(1)

Postavení a působnost DK FEL upravuje § 31 a § 69 zákona.

(2)

Členy DK FEL a jejího předsedu jmenuje děkan FEL z řad členů akademické obce FEL.
Návrh na jmenování a odvolání členů DK FEL schvaluje AS FEL.

(3)

DK FEL má 6 členů a stejný počet náhradníků. Polovinu členů DK FEL tvoří studenti
zapsaní ke studiu na FEL.

(4)

Funkční období členů DK FEL a jejich náhradníků je dvouleté.

(5)

Činnost DK FEL vymezuje Disciplinární řád pro studenty FEL, který je vnitřním
předpisem FEL.

Článek 13
Tajemník FEL
(1)
(2)

Tajemník FEL řídí hospodaření a vnitřní správu FEL v rozsahu stanoveném opatřením
děkana FEL.
Tajemníka FEL jmenuje a odvolává děkan FEL.
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Článek 14
Dlouhodobý záměr FEL
(1)

FEL vytváří svůj dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné a vývojové nebo další tvůrčí
činnosti FEL vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem ZČU.

(2)

Dlouhodobý záměr FEL je základním strategickým dokumentem určeným pro řízení
FEL.

(3)

Pro každý kalendářní rok děkan FEL předkládá ke schválení AS FEL aktualizaci
dlouhodobého záměru FEL po projednání ve VR FEL.

(4)

Zároveň děkan FEL předkládá AS FEL zprávu o plnění aktualizace dlouhodobého
záměru FEL za předcházející kalendářní rok jako součást výroční zprávy FEL.

Článek 15
Rozpočet a hospodaření FEL
(1)

Rozpočet FEL je součástí rozpočtu ZČU. FEL je povinna respektovat rozpočtová
pravidla ZČU, která formou rozhodnutí vydává rektor.

(2)

Návrh rozpočtu FEL předložený děkanem FEL schvaluje AS FEL, který také kontroluje
využití rozdělení finančních prostředků FEL. Rozpočet se sestavuje jako vyrovnaný na
kalendářní rok podle pravidel, která schvaluje AS FEL.

(3)

Děkan FEL předkládá po uzavření finančního roku AS FEL ke schválení výroční zprávu
o hospodaření FEL.

(4)

Souhlasu AS FEL nepodléhají úpravy rozpočtu prováděné v průběhu roku, pokud
nepřesahují 10 % z celkových plánovaných výnosů a nákladů.

(5)

Za účelné využívání finančních prostředků a řádné hospodaření FEL je rektorovi
odpovědný děkan.

Část třetí
AKADEMICKÁ OBEC FAKULTY
Článek 16
Akademická obec FEL
(1)

Akademickou obec FEL tvoří:
a) akademičtí pracovníci zařazení podle pracovní smlouvy na FEL a
b) studenti zapsaní na FEL.

Článek 17
Studenti
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(1)

Dnem zápisu do studia na FEL pro daný akademický rok se přijatý uchazeč stává
studentem FEL a ZČU. Osoba, které bylo studium na FEL přerušeno, se stává
studentem FEL dnem opětovného zápisu do studia na FEL.

(2)

Základní práva a povinnosti studenta FEL stanovuje § 62 a § 63 zákona a „Studijní
a zkušební řád ZČU“.

(3)

Ukládání sankcí za disciplinární přestupky studentů FEL upravuje „Disciplinární řád pro
studenty FEL“.

(4)

Přiznání a poskytování stipendií studentům FEL upravuje „Stipendijní řád ZČU“ a
„Vyhláška děkana FEL o stipendiích studentů“.

(5)

Výši a způsob úhrady poplatků spojených se studiem stanovuje Statut ZČU, čl. 13 a 14 a
příslušná vnitřní norma ZČU.

(6)

Osoba přestává být studentem FEL naplněním některé ze skutečností daných § 54, § 55
(1) a § 56 zákona

(7)

Studenti mají právo na zastoupení v orgánech FEL, komisích a poradních sborech FEL.

Článek 18
Akademičtí pracovníci
(1)

Akademickými pracovníky FEL jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti,
lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na vzdělávací činnosti,
kteří jsou zaměstnanci ZČU, jsou zařazeni podle pracovní smlouvy na FEL a vykonávají
jak pedagogickou, tak i výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost.

(2)

Postavení akademického pracovníka FEL a ZČU stanovuje čl. 33 Statutu ZČU.

(3)

O přiznání statutu akademického pracovníka rozhoduje v rámci uzavírání pracovně
právního vztahu děkan.

(4)

Místa akademických pracovníků FEL se obsazují v souladu s § 77 zákona.

(5)

Hostující profesoři jsou po dobu svého působení na ZČU akademickými pracovníky
ZČU a jejich postavení upravuje čl. 36 Statutu ZČU.

(6)

Zaměstnanci FEL jsou povinni zachovat mlčenlivost, pokud se při svých činnostech
seznamují s informacemi, které jsou předmětem obchodního tajemství, ochrany
duševního vlastnictví, předmětem utajovaných skutečností, osobními údaji pracovníků
nebo studentů FEL.

(7)

Akademičtí pracovníci jsou povinni dbát dobrého jména FEL i ZČU.

Článek 19
Tvůrčí volno
(1)

Akademickému pracovníku FEL se na jeho žádost poskytne tvůrčí volno v délce
maximálně 6 měsíců jedenkrát za 7 let, nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se
plnění úkolů FEL.

(2)

O udělení tvůrčího volna žádá písemně akademický pracovník děkana.
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(3)

O udělení tvůrčího volna a termínu jeho začátku rozhoduje děkan FEL po vyjádření
rektora ZČU a po předchozím vyjádření vedoucího pracoviště nebo příslušné katedry.

Část čtvrtá
ORGANIZACE FEL
Článek 20
(1)
(2)

(3)

Činnost zaměstnanců i studentů v orgánech a grémiích vymezených zákonem je
významnou součástí jejich povinností jako členů akademické obce FEL a ZČU.
Jedná se zejména o členství v těchto orgánech:
a) v AS FEL a AS ZČU,
b) ve vědecké radě, ve vědecké radě ZČU a ve vědeckých radách ostatních fakult ZČU a
jiných vysokých škol,
c) v Akreditační komisi ZČU, v Akreditační komisi a jejich pracovních skupinách,
d) v orgánech reprezentace vysokých škol,
e) v Radě vlády pro výzkum a vývoj,
f) v orgánech Evropské unie,
g) v radách programů, v pracovních orgánech Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy a v komisích dalších grantových agentur.
Vedoucí zaměstnanci jsou povinni vytvořit podmínky pro účast podřízených
zaměstnanců na jednáních orgánů uvedených v odstavci 2 a činnost podřízených
zaměstnanců promítnout do hodnocení činnosti FEL.

Článek 21
Pracoviště fakulty
(1)

O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení pracoviště FEL (dále jen
„pracoviště“) rozhoduje AS FEL na návrh děkana FEL.

(2)

Pracoviště se mohou členit na oddělení. Oddělení zřizuje či ruší děkan FEL po
projednání s vedoucím pracoviště. Vedoucího oddělení jmenuje a odvolává vedoucí
pracoviště. Vedoucí oddělení je odpovědný ze své činnosti vedoucímu pracoviště.

(3)

Společné pracoviště (zařízení) FEL s jinou právnickou osobou vzniká na základě
smlouvy mezi ZČU a danou právnickou osobou.

(4)

Seznam pracovišť FEL je uveden v příloze č. 2 tohoto statutu.

Článek 22
Katedra
(1)

Katedra je základním pracovištěm FEL pro uskutečňování vzdělávací, výzkumné a
vývojové činnosti.

(2)

Katedru řídí vedoucí katedry, který je do funkce ustaven děkanem FEL na základě
výběrového řízení podle řádu výběrového řízení.

(3)

Vedoucího katedry odvolává děkan FEL.
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(4)

Po přechodnou dobu, kdy není ustaven podle odst. 2 vedoucí katedry, vykonává činnosti
s touto funkcí spojené v plném rozsahu zástupce vedoucího katedry.

(5)

Vedoucí katedry odpovídá za činnost katedry děkanovi FEL, zabezpečuje v rámci
katedry úkoly stanovené děkanem FEL, proděkany FEL a tajemníkem FEL, odpovídá za
pracovně právní vztahy jemu podřízených zaměstnanců a je garantem realizace
dlouhodobého záměru FEL na úrovni katedry.

(6)

Katedru tvoří akademičtí, techničtí a administrativní pracovníci, působící na katedře
podle pracovní smlouvy.

(7)

Na katedře mohou dále působit externí pracovníci, stážisté, stipendisté na studijním
pobytu, studenti prezenčního doktorského studia, ostatní studenti a zahraniční hosté.

(8)

Vedoucího katedry zastupuje jím jmenovaný zástupce, a to v rozsahu jím stanoveném.

(9)

Tajemník katedry, jehož jmenuje a odvolává vedoucí katedry, pomáhá vedoucímu
katedry v řídící, hospodářské a organizační činnosti v rozsahu jím stanoveném.

Článek 23
Specializované pracoviště
(1) Specializované pracoviště zajišťuje a uskutečňuje vybrané činnosti v oblasti
vzdělávací, výzkumné, vývojové a inovační, které svojí povahou nelze zabezpečit
v rámci činnosti kateder (např. výzkumné centrum, společná laboratoř,
specializovaná učebna, apod.).
(2) Pro specializované pracoviště se použije článek 21 a 22 Statutu FEL přiměřeně.

Článek 24
Děkanát
(1)

Děkanát FEL zabezpečuje zejména:
a) agendu děkana FEL, proděkanů FEL a tajemníka FEL,
b) agendu v oblasti vzdělávací, výzkumné a vývojové, organizační, v oblasti
hospodaření a další činnosti FEL,
c) spolupráci s ostatními pracovišti FEL na uskutečňování činností vyplývajících
z obecně platných předpisů, vnitřních předpisů a vnitřních norem ZČU nebo FEL,
z rozhodnutí orgánů ZČU nebo FEL.

(2)

Postavení, působnost a vnitřní členění děkanátu FEL jsou upraveny vnitřní normou FEL.

Část pátá
ČINNOSTI FEL
Článek 25
Studijní program
(1)

FEL uskutečňuje akreditované studijní programy.

11

(2)

Studijní programy FEL mají strukturu a obsah podle § 44, odst. 2 zákona. Návrh
studijního programu zpracovává pedagogická komise nebo oborová rada a předkládá ho
děkanovi FEL, který návrh posoudí a v případě, že splňuje všechny náležitosti jej
postoupí k vyjádření AS FEL a ke schválení VR FEL. Děkan FEL pak předá schválený
studijní program spolu se všemi náležitostmi podle § 79, odst. 1 zákona rektorovi, který
zabezpečí zaslání materiálů na MŠMT ČR se žádostí o akreditaci studijního programu.

(3)

Studijní programy FEL se mohou členit na studijní obory.

(4)

Studium v akreditovaném studijním programu probíhá podle studijního plánu formou
prezenční, distanční nebo jejich kombinací (forma kombinovaná) a je na FEL řádně
ukončováno:
a) v bakalářském studijním programu státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je
obhajoba bakalářské práce,
b) v magisterském a navazujícím magisterském studijním programu státní závěrečnou
zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce,
c) v doktorském studijním programu státní doktorskou zkouškou a obhajobou
disertační práce.

(5)

Absolventům studia na FEL ZČU se uděluje akademický titul:
a) v bakalářském studijním programu „bakalář“, (ve zkratce „Bc.“ uváděné před
jménem),
b) v magisterském a navazujícím magisterském studijním programu „inženýr“ (ve
zkratce „Ing.“ uváděné před jménem),
c) v doktorském studijním programu „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za
jménem).

(6)

Jako doklad o absolvovaném vysokoškolském studiu v daném studijním programu a o
získání akademického titulu obdrží absolventi vysokoškolský diplom ZČU a dodatek
k diplomu.

(7)

Absolventi magisterského a bakalářského studia FEL, kteří zároveň absolvovali některý
certifikátový program na ZČU, obdrží zároveň s diplomem osvědčení o absolvování
příslušného certifikátového programu.

Článek 26
Přijímání ke studiu
(1)

Uchazeči jsou přijímáni ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných FEL
v souladu se zákonem a vnitřními normami a vnitřními předpisy ZČU.

(2)

O přijetí ke studiu ve studijních programech rozhoduje děkan FEL. V rámci rozhodnutí
o přijetí na studijní program uskutečňovaný FEL rozhoduje děkan FEL rovněž o
zařazení na příslušný obor či skupinu oborů v rámci daného studijního programu a o
formě studia.

(3)

Rozhodnutím děkana FEL o přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném na
FEL vzniká uchazeči nárok na zápis do studia na FEL v souladu s rozhodnutím děkana
FEL o přijetí ke studiu v daném akademickém roce. Zápis se koná na FEL v termínech
stanovených vyhláškou děkana FEL.
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Článek 27
Hodnocení činnosti FEL
(1)

Předmětem hodnocení činnosti FEL je její vzdělávací, výzkumná a vývojová a další
tvůrčí činnost ve vztahu k dlouhodobému záměru FEL a z hlediska kvality a efektivity
těchto činností na FEL.

(2)

Hodnocení činnosti FEL je prováděno děkanem a v příslušných oblastech proděkany a
tajemníkem FEL jednou ročně a jeho výsledky jsou zveřejněny ve Výroční zprávě o
činnosti FEL a ve Výroční zprávě o hospodaření FEL.

(3)

Výroční zpráva o činnosti FEL mimo údajů uvedených v odst. 1 dále obsahuje
informace o činnosti jednotlivých pracovišť v rozsahu stanoveném děkanem FEL.
Termín pro vypracování této zprávy určí děkan FEL po projednání s předsedou AS FEL.

(4)

Výroční zprávu o činnosti FEL a výroční zprávu o hospodaření FEL schvaluje AS FEL.

Článek 28
Akademické insignie a akademické obřady
(1)

FEL má právo používat při akademických obřadech a dalších slavnostních příležitostech
akademické insignie, které jsou výrazem pravomoci a odpovědnosti orgánů FEL,
symbolizují samosprávnost FEL a jsou výrazem její historické tradice.

(2)

Insignie FEL tvoří řetěz děkana FEL, řetěz proděkanů FEL, žezlo FEL, talár děkana
FEL, talár tajemníka FEL a taláry členů VR FEL.

(3)

Insignie FEL jsou vyobrazeny a popsány v příloze č. 8 Statutu FEL.

(4)

Taláry členů VR FEL jsou při slavnostních příležitostech oprávněni používat proděkani
FEL, členové VR FEL, předseda AS FEL, příp. další členové akademické obce FEL
podle pokynů děkana FEL.

(5)

Akademickými obřady FEL jsou imatrikulace studentů, promoce absolventů, slavnostní
zasedání VR FEL, inaugurace nového děkana FEL.

(6)

Imatrikulace se konají v prvním semestru studia a jejich součástí je Imatrikulační slib
studenta FEL, jehož text je v příloze č. 4 tohoto statutu.

(7)

Promoce se konají po absolvování studia a jejich součástí je promoční formule (viz
příloha č. 6 tohoto statutu), slib absolventa FEL (viz příloha č. 5 tohoto statutu) a
předání diplomů.

(8)

Inaugurace nového děkana FEL se koná po jmenování děkana FEL rektorem ZČU.

Článek 29
Úřední deska FEL
(1)

Úřední deska FEL má formu veřejně přístupné tabule a elektronické vývěsky. Obsah
vývěsní tabule a elektronické vývěsky je totožný.

(2)

Úřední deska FEL je zřízená ve veřejně přístupných prostorách FEL. Elektronická
vývěska je na webových stránkách FEL.

13

(3)

Úřední deska FEL slouží pro zveřejňování úředních rozhodnutí a informací FEL, o
kterých tak stanoví zákon, vnitřních předpisů ZČU a FEL nebo vnitřních norem ZČU a
FEL.

Část šestá
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 30
Přílohy Statutu FEL
(1)

Nedílnou součástí tohoto statutu jsou následující přílohy:
Příloha č. 1

Habilitační a jmenovací obory FEL

Příloha č. 2

Seznam pracovišť FEL

Příloha č. 3

Cizojazyčné ekvivalenty názvu FEL, studijních programů, oborů a
kateder FEL

Příloha č. 4

Imatrikulační slib studenta FEL

Příloha č. 5

Slib absolventa studijního programu FEL

Příloha č. 6

Promoční formule

Příloha č. 7

Razítko FEL

Příloha č. 8

Insignie FEL

Článek 31
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1)

Článek 6 odstavec 3 nabývá účinnosti vyhlášením prvních řádných nebo mimořádných
voleb po nabytí účinnosti tohoto statutu. Do této doby je počet členů AS FEL 17.

(2)

Zrušuje se Statut FEL ze dne 17. 10. 2007 schválený AS ZČU dne 31. 10. 2007.

(3)

Tento statut nabývá platnosti dnem jeho schválení v Akademickém senátu ZČU.

(4)

Tento statut nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2010.

Ing. Jiří Basl, Ph.D.
předseda AS FEL

doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.
děkan FEL
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Příloha č. 1

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ OBORY FEL

OBORY
Fields
Branches
Fachbereiche

ELEKTRONIKA

Electronics
Électronique
Elektronik
Elektroenergetika
Electrical Power Engineering
Électroénergétique
Elektroenergietechnik
Elektrotechnika
Electrical Engineering
Électrotechnique
Elektrotechnik
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Příloha č. 2

Seznam pracovišť FEL
Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací (KAE)
• Oddělení elektroniky
• Oddělení telekomunikační a multimediální techniky
Katedra elektroenergetiky a ekologie (KEE)
• Oddělení elektroenergetiky
• Oddělení technické ekologie
• Oddělení elektrických přístrojů a techniky vysokých napětí
Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky (KEV)
• Oddělení elektromechanických systémů
• Oddělení výkonové elektroniky a regulační techniky
• Oddělení dopravní techniky
Katedra technologií a měření (KET)
• Oddělení elektrotechnologie
• Oddělení měření
• Oddělení technologie elektroniky
• Oddělení řízení průmyslových procesů
Katedra teoretické elektrotechniky (KTE)
• Oddělení teoretické elektrotechniky
• Oddělení informatiky
Děkanát Fakulty elektrotechnické (DFEL)
• Sekretariát děkana
• Studijní oddělení
• Oddělení pro vědu

Specializované pracoviště FEL:
Regionální inovační centrum elektrotechniky
• Oddělení technicko-ekonomické podpory a komercializace
• Elektrotechnická laboratoř (ETL)

16

Příloha č. 3
CIZOJAZYČNÉ EKVIVALENTY
FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZČU V PLZNI
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING, UWB

STUDIJNÍ PROGRAMY
elektrotechnika a
informatika
study programmes
electrical engineering and
informatics
APLIKOVANÁ ELEKTROTECHNIKA
APPLIED ELECTRICAL ENGINEERING

OBORY
FIELDS OF STUDY

APLIKOVANÁ ELEKTROTECHNIKA
APPLIED ELECTRICAL ENGINEERING
DOPRAVNÍ ELEKTROINŽENÝRSTVÍ A
AUTOELEKTRONIKA
ELECTRICAL ENGINEERING IN TRANSPORT
AUTOMOTIVE ELECTRONICS

AND

ELEKTROENERGETIKA
ELECTRICAL POWER ENGINEERING
ELEKTRONIKA
ELECTRONICS
ELEKTRONIKA A APLIKOVANÁ INFORMATIKA
ELECTRONICS AND APPLIED INFORMATICS
ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
ELEKTRONIKA A TELEKOMUNIKACE
ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS
ELEKTROTECHNIKA
ELECTRICAL ENGINEERING
ELEKTROTECHNIKA A ENERGETIKA
ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING
ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE
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ELECTRICAL MACHINES AND APPARATUS
KOMERČNÍ ELEKTROTECHNIKA
COMMERCIAL ELECTRICAL ENGINEERING
PRŮMYSLOVÁ ELEKTRONIKA
INDUSTRIAL ELECTRONICS
PRŮMYSLOVÁ ELEKTRONIKA A
ELEKTROMECHANIKA
INDUSTRIAL ELECTRONICS AND
ELECTROMECHANICAL ENGINEERING
TECHNICKÁ EKOLOGIE
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
TELEKOMUNIKAČNÍ A MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉMY
TELECOMMUNICATION AND MULTIMEDIA SYSTEMS
KATEDRY
DEPARTMENTS

KATEDRA APLIKOVANÉ ELEKTRONIKY A
TELEKOMUNIKACÍ (KAE)
DEPARTMENT OF APPLIED ELECTRONICS AND
TELECOMMUNICATIONS

Oddělení elektroniky
Section of Electronics
Oddělení telekomunikací a multimediální techniky
Section of Telecommunications and Multimedia
KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE (KEE)
DEPARTMENT OF ELECTRICAL POWER ENGINEERING
AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Oddělení elektroenergetiky
Section of Electrical Power Engineering
Oddělení technické ekologie
Section of Environmental Engineering
Oddělení elektrických přístrojů a techniky vysokých napětí
Section of Electrical Apparatus and High Voltage Systems
KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ
ELEKTRONIKY (KEV)
DEPARTMENT OF ELECTROMECHANICAL
ENGINEERING AND POWER ELECTRONICS
Oddělení elektromechanických systémů
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Section of Electromechanical Systems
Oddělení výkonové elektroniky a regulační techniky
Section of Power Electronics and Control Systems
Oddělení dopravní techniky
Section of Transport Systems
KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ (KET)
DEPARTMENT OF TECHNOLOGIES AND MEASUREMENT
Oddělení elektrotechnologie
Section of Electrical Technology
Oddělení měření
Section of Measurement
Oddělení technologie elektroniky
Section of Electronics Technology
Oddělení řízení průmyslových procesů
Section of Industrial Process Control
KATEDRA TEORETICKÉ ELEKTROTECHNIKY (KTE)
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING THEORY
Oddělení teoretické elektrotechniky
Section of Electrical Engineering Theory
Oddělení informatiky
Section of Informatics

DĚKANÁT
DEAN´S OFFICE

DĚKANÁT (DFEL)
DEAN´S OFFICE
Sekretariát děkana
Dean’s Secretariat
Studijní oddělení
Study Department

Oddělení pro vědu
Science Office

SPECIALIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ
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SPECIALIZED DEPARTMENT
REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ CENTRUM ELEKTROTECHNIKY
REGIONAL CENTRE FOR ELECTRICAL ENGINEERING
Oddělení technicko-ekonimcké podpory a komercializace
Section
for
Technical-Economic
Support
Commercialization
Elektrotechnická laboratoř
Electrical Engineering Laboratory”.
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and

Příloha č. 4

IMATRIKULAČNÍ SLIB STUDENTA FEL

„Slavnostně slibuji, že budu respektovat akademická práva a plnit všechny akademické
povinnosti studenta Západočeské univerzity v Plzni a její Fakulty elektrotechnické. Podle
svých schopností budu usilovat o získání poznatků vědy a vynaložím své veškeré úsilí k tomu,
abych dosáhl(a) vysokého stupně teoretických a odborných znalostí a schopností jejich
aplikačního využívání.
Slavnostně slibuji, že své vzdělání budu v životě používat a rozvíjet jen k prospěchu
člověka, pro pokrok a humanitu při respektování lidských práv.
Jsem si vědom(a), že tímto slibem stvrzuji své členství v akademické obci Fakulty
elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni a čestně slibuji, že budu usilovat o dobré
jméno této vysoké školy, se kterou jsem spojil(a) svou osobnost a vysokoškolské studium“.
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Příloha č. 5

SLIB ABSOLVENTA STUDIJNÍHO PROGRAMU FEL

„Slibuji slavnostně na svoji čest a svědomí:
- že vědomosti získané během svého studia na Fakultě elektrotechnické Západočeské
univerzity v Plzni dám plně do služeb technického pokroku a pro rozvoj naší
společnosti v duchu národních, všelidských, humanitních a demokratických tradic,
-

že budu žít a pracovat tak, aby moje jednání bylo ve shodě s dosaženým akademickým
titulem,
- že zachovám ve vážnosti Fakultu elektrotechnickou i celou Západočeskou univerzitu
v Plzni,
- že budu i v budoucnu podporovat podle svých možností a sil její činnost“.
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Příloha č. 6

PROMOČNÍ FORMULE
Formule promotora
pro promoci absolventů bakalářských studijních programů FEL
Vaše Magnificence, všichni zde přítomní absolventi vysokoškolského studia
v bakalářském studijním programu …… (citovat název) Fakulty elektrotechnické
Západočeské univerzity v Plzni úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a obhájili své
bakalářské práce. Žádám Vás proto, abyste dal souhlas k tomu, aby složením slibu do
Vašich rukou a jeho stvrzením před insigniemi Západočeské univerzity v Plzni a Fakulty
elektrotechnické, byli zde přítomní absolventi prohlášeni bakaláři, byl jim přiznán
akademický titul „bakalář“, ve zkratce „Bc.“, a byly jim předány vysokoškolské diplomy
s pečetí Západočeské univerzity v Plzni.

Formule promotora
pro promoci absolventů magisterských studijních programů FEL
Vaše Magnificence, všichni zde přítomní absolventi vysokoškolského studia
v magisterském studijním programu …… (citovat název) Fakulty elektrotechnické
Západočeské univerzity v Plzni úspěšně složili státní závěrečné zkoušky a obhájili své
diplomové práce. Žádám Vás proto, abyste dal souhlas k tomu, aby složením slibu do Vašich
rukou a jeho stvrzením před insigniemi Západočeské univerzity v Plzni a Fakulty
elektrotechnické, byli zde přítomní absolventi prohlášeni inženýry, byl jim přiznán
akademický titul „inženýr“, ve zkratce „Ing.“, a byly jim předány vysokoškolské diplomy
s pečetí Západočeské univerzity v Plzni.

Formule promotora
pro promoci absolventů doktorských studijních programů FEL
Vaše Magnificence, všichni zde přítomní absolventi doktorského studijního programu
Elektrotechnika a informatika Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni
úspěšně složili státní doktorské zkoušky a obhájili své disertační práce. Žádám Vás proto,
abyste dal souhlas k tomu, aby složením slibu do Vašich rukou a jeho stvrzením před
insigniemi Západočeské univerzity v Plzni a Fakulty elektrotechnické, byli zde přítomní
absolventi prohlášeni doktory, byl jim přiznán akademický titul „doktor“, ve zkratce „Ph.D.“,
a byly jim předány vysokoškolské diplomy s pečetí Západočeské univerzity v Plzni.
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Příloha č. 7

Razítko FEL
FEL používá kulaté razítko s malým státním znakem (český lev) uprostřed a nápisem
„Západočeská univerzita v Plzni“ na horním okraji a „Fakulta elektrotechnická“ na dolním
okraji razítka.
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Příloha č. 8
INSIGNIE FEL
Insignie FEL jsou:
a) Žezlo FEL (zlacené v kombinaci s ebenem se zdobenou hlavicí, kde jsou modré kameny,
znak FEL a symbol jiskřiště s umělými rubíny), vyobrazení viz obr. 1;

Obr. 1: Žezlo FEL
b) Řetěz děkana FEL (zlacené provedení) a řetěz proděkanů FEL (provedení ve stříbře) jsou
tvořeny kovovými články v podobě orbitů atomu a medailónkem ve tvaru blesku (umělý
rubín) a obvodovým nápisem „Fakulta elektrotechnická – Plzeň“ – podrobně viz obr. 2;

Obr. 2: Řetěz děkan FEL
c)

Talár děkana FEL – černý se světle šedým kožešinovým lemováním, čepice černá
s tmavě purpurovým obvodem;

d) Talár promotora – černý, čepice černá s tmavě purpurovým dýnkem;
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e)

Talár tajemníka FEL – hnědý s kožešinovým lemováním, čepice hnědá;

f)

Taláry ostatních akademických funkcionářů FEL, členů vědecké rady FEL - černý, čepice
černá.
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