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Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má dvanáct členů, z toho 
osm pedagogů a čtyři studenty . Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty.
Funkční období jednotlivých členů akademického senátu fakulty je dvouleté.

Akademický senát a jeho členové odpovídají za svou činnost akademické obci fakulty. Při výkonu své funkce jsou
členové akademického senátu fakulty vázáni svým svědomím a jsou povinni dbát zájmů fakulty jako celku.

Pravomoci senátu
Mezi pravomoci Akademického senátu KTF UK patří na základě Statutu KTF (čl. 6, odst. 9-10) zejména:
• na návrh   děkana  rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení   fakultních pracovišť ;
• na návrh děkana schvaluje   vnitřní předpisy fakulty  a postupuje je ke schválení   akademickému senátu univerzity ;
• schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání;
• schvaluje   výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty  předloženou děkanem;
• schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě;
• schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání   členů vědecké rady fakulty  a   disciplinární komise fakulty ;
• usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce;
• na návrh děkana schvaluje   dlouhodobý záměr  vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další

tvůrčí činnosti fakulty;
• vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě;
• vyjadřuje se k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany;
• vyjadřuje se k záměru děkana jmenovat nebo odvolat vedoucí kateder.

Předsednictvo
Výkonným orgánem senátu je   předsednictvo  sestávající z předsedy (pedagog) a dvou místopředsedů (pedagog
+student). Předsednictvo svolává zasedání senátu, navrhuje jejich program, řídí jejich průběh a dohlíží na realizaci
usnesení senátu. Taktéž za akademický senát jedná navenek.

Jak podat podnět?
Podnět musí být podán předsednictvu, a to elektronickou (  pas@ktf.cuni.cz ) nebo písemnou formou. Předsednictvo
rozhodne o zařazení podnětu na program jednání. Pokud je podnět podán později než sedm dní před plánovaným
jednáním senátu (viz   harmonogram ), krom výjimečných situací nemůže být na toto jednání zařazen. Pokud o jeho
projednání předsednictvo rozhodne kladně, bude zařazen až na jednání následující.

Aby mohl být podnět akademickým senátem projednán, musí obsahovat jméno navrhovatele, kontakt na něj a popis
záležitosti, kterou se má senát dle navrhovatele zabývat. Pro zvýšení pravděpodobnosti projednání je vhodné, aby tento
popis byl dostatečně zevrubný a podnět obsahoval také návrh kroků, které by měl senát podniknout či iniciovat, a ideálně
i návrh usnesení.

Pokud předsednictvo rozhodne o zařazení podnětu na jednání senátu, bude o tom navrhovatel vyrozuměn a na toto
jednání jmenovitě pozván. Je vhodné, aby se navrhovatel na toto jednání dostavil a k bodu vyplývajícímu z jeho podnětu
přednesl úvodní slovo.

Legislativa
•   Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením změn a doplnění

provedených zákonem č. 137/2016 Sb.
•   Statut KTF UK (zvl. čl. 5-6)
•   Volební řád AS KTF UK
•   Jednací řád AS KTF UK
•   Jednací řád Legislativní komise AS KTF UK
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