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Článek 1 

Obecná ustanovení 

(1) Tímto dodatkem dochází ke změně opatření rektora č. 2/2016 Proces jmenování 
garanta předmětu na Ústavu technicko-technologickém ze dne 17. 2. 2016  
(č. j. VŠTE003255/2016). 

(2) Dochází ke změně přílohy č. 1. 

(3) Dochází k doplnění odstavce č. 1 článku 3, který nově zní: 

(1) V případě nového předmětu či změny garanta předmětu předá vedoucí katedry 
podklady na jmenování garanta předmětu asistentce ústavu. 

(4) Dochází k doplnění odstavce č. 3 článku 3, který nově zní: 

(3) Zástupce ředitele ústavu pro pedagogickou činnost ústavu žádost posoudí a ve 
sta-noveném termínu ji schválí/neschválí. Schválená či neschválená žádost bude pře-
dána zpět asistentce ústavu. Schválená jmenování garanta předmětu předá asistent-
ka ústavu k podpisu novému garantovi předmětu.  Jedno vyhotovení předá asistentka 
ústavu personálnímu referentovi a druhé vyhotovení předá Zástupci ředitele ústavu 
pro pedagogickou činnost. Asistentka ústavu současně se jmenováním nového garan-
ta předmětu vytvoří odvolání stávajícího garanta předmětu. Odvolání stávajícího ga-
ranta předmětu předá k podpisu vedoucímu katedry, zástupci ředitele ústavu pro pe-
dagogickou činnost ústavu a odvolanému garantovi předmětu. V návaznosti na výše 
zmíněné předá kopii rozhodnutí odvolanému garantovi předmětu, Zástupci ředitele 
ústavu pro pedagogickou činnost a personálnímu referentovi. 

(5) Dále dochází k přečíslování odstavce č. 5 článku 3, nově odst. č. 4. 

(6) Dále dochází k přečíslování odstavce č. 6 článku 3, nově odst. č. 5. 

 

 

 
Přílohy: 

Příloha č. 1 Algoritmus jmenování nového garanta předmětu 

 


