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Cl. 1
Úvodní ustanovení
1) Tato směrnice vymezu je činnost, složení a jednání Mezinárodního poradního sboru Slezské
univerzity v Opavě (dále jen „IAB“ a ,,univerzita“).
2) lAB je poradním orgánem rektora.
3) Anglický název LAB je „International Advisory Board of the Silesian University in Opava“.

Č1.2

Činnost lAB
lAB zejména
a)

posuzuje hlavní směřování a kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti univerzity,

b)

poskytuje doporučení ke strategickým a koncepčním otázkám rozvoje univerzity,

c)

poskytuje doporučení k prohloubení internacionalizace všech činností univerzity,

d)

dává podněty ke zlepšení organizace a procesů ve vědecké činnosti i dalších oblastech,

e)

dává podněty k organizačnímu zajištění i dalším aspektům hodnocení tvůrčí činnosti
univerzity a jejích jednotlivých pracovišť a seznamuje se se závěry těchto hodnocení,

f)

poskytuje stanoviska a doporučení ve věcech vyžádaných rektorem.

Cl. 3
Složení lAB
1) členové lAB jsou význační a mezinárodně uznávaní akademičtí, vědečtí nebo umělečtí
pracovníci s rozsáhlými zkušenostmi a morální integritou, kteří dlouhodobě působí mimo
Českou republiku.
2) Složení lAB přiměřeně odráží zastoupení vědních a uměleckých oborů a oblastí vzdělávání,
pěstovaných na univerzitě.
3) lAB je tvořen nejméně čtyřmi členy.
4) Členy lAB jmenuje a odvolává rektor po projednání v kolegiu rektora.
5) Funkční období členů lAB je shodné s funkčním obdobím rektora; opakované jmenování
členem lAB není omezeno.
6) Členství v lAB je čestná funkce. Členům lAB na jejich žádost hradí univerzita výdaje spojené
s účastí najednáních lAB.

ČI. 4
Jednání lAB
1) lAB se schází zpravidla jednou ročně při významných akcích pořádaných univerzitou.
2) Zasedání lAB svolává a řídí rektor nebojím pověřený prorektor či člen lAB.
3) V obdobích mezi zasedáními probíhá komunikace mezi rektorem a členy lAB prostřednictvím
elektronické pošty.
4) Členům lAB jsou zasílány zkrácené anglické verze výročních zpráv o činnosti a o hospodaření
univerzity a strategických dokumentů univerzity.
5) Členové lAB jsou vhodným způsobem seznamováni s činností jednotlivých pracovišť
univerzity.
6) Agendu lAB zajišťuje úsek prorektora pro vědu a zahraniění styky.

ČI. 5
Závěrečná ustanovení
1) Tato směrnice nahývá platnosti dnem zveřejnění na intranetu.
2) Tato směrnice nabývá úěinnosti dnem 15. prosince 2019.
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