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SMĚRNICE REKTORA
Mezifakultní spolupráce v rámci doktorských studijních programů
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
17. října 2005
17. října 2005
prof. Ing. Petr Sáha, CSc., rektor
doc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
prof. Ing. Lubomír Lapčík, DrSc., doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.,
Ing. Radomila Soukalová, Ph.D., Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.
2
prorektoři, děkani fakult, ředitel UNI, předsedkyně AS UTB, předsedové
AS fakult

Podpis oprávněné
osoby:
ČÁST PRVNÍ
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně podporuje spolupráci mezi fakultami při uskutečňování
doktorských studijních programů (dále jenom „DSP“) z hlediska možností využití odborných
poznatků jednotlivých pracovišť a jejich kapacity.

ČÁST DRUHÁ
Pro spolupráci mezi fakultami Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci uskutečňování DSP
platí tyto pravidla:
1. Školitelem doktoranda může být i pracovník z jiné fakulty než je fakulta nabízející
DSP. Školitele schvaluje vědecká rada fakulty uskutečňující DSP.
2. Konzultantem doktoranda může být i pracovník z jiné fakulty než je fakulta nabízející
DSP, pokud splňuje potřebná odborná kritéria. Konzultanta schvaluje oborová rada
a děkan fakulty uskutečňující DSP.
3. Školitel a konzultant si dělí pedagogický úvazek související s vedením doktoranda
v poměru dle vzájemné dohody.
4. Výuku, organizační a administrativní záležitosti v průběhu studia zabezpečuje fakulta
uskutečňující DSP.
5. Materiální vybavení pro doktoranda (kancelář, počítač, odbornou literaturu,
laboratorní materiál, konferenční poplatky, …) zpravidla zabezpečuje fakulta školitele.
Fakulta školitele může požádat o příspěvek z Rozvojového fondu pro vědu a výzkum
na materiální dovybavení.
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6. Doktorand se může podílet na výuce případně na dalších odborných aktivitách fakulty
školitele, příp. dle vzájemné dohody fakult.
7. Fakulta uskutečňující DSP převede na fakultu školitele v každém roce studia
doktoranda zpravidla polovinu z částky základní dotace MŠMT připadající na studenta
DSP sníženou o odvod na rektorát UTB na fakultu školitele.

ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 17. 10. 2005.
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