Plzeň 31. 3. 2017

Vyhláška děkana č. 2D/2017
o stipendiích studentů FEL v ak. r. 2017/18
Článek 1
Stipendium za dosažené studijní výsledky
(1) V souladu se Stipendijním řádem ZČU čl. 3 stanovuji výši prospěchových stipendií studentů FEL za
jejich výborné a velmi dobré studijní výsledky v akademickém roce 2016/17 takto:
Vážený studijní průměr
Prospěchové stipendium v ak. r. 2017/18
za r. 2016/17
Bc. a Mgr. obory
1,00
10 dávek à 2 200,1,01 – 1,10
10 dávek à 1 800,1,11 – 1,30
10 dávek à 1 100,(2) Tato stipendia uděluji všem studentům Bc. a NMgr. oborů FEL v prezenční formě studia, kteří
v akademickém roce 2016/17 dosáhli výše uvedený vážený studijní průměr a minimálně 60 kreditů a
nepřesáhnou v ak. r. 2017/18 standardní dobu studia.
(3) Nárok na prospěchové stipendium studentovi zaniká posledním dnem měsíce, ve kterém studium
přerušil nebo ve kterém mu bylo studium ukončeno.
(4) Studenti, kteří splňují podmínky odst. 2, ale dosáhli VSP v rozmezí 1,31 – 1,50 obdrží jednorázové
mimořádné stipendium. Výši stipendia stanoví děkan FEL.
(5) Studenti, kteří splňují podmínky odst. 2, dosáhli VSP 1,50, ale získali pouze 57 až 59 kreditů obdrží
jednorázové mimořádné stipendium. Výši stipendia stanoví děkan FEL.
(6) Studenti, kteří poprvé studují na vysoké škole a dosáhnou do 28. 2. 2018 za první semestr
bakalářského studia minimálně 26 kreditů a VSP do 1,3, obdrží jednorázové stipendium 2000 Kč.
(7) Studenti, kteří splnili výše uvedené podmínky pro získání prospěchového stipendia v posledním ročníku
bakalářského studia v ak. r. 2016/17 mají na prospěchové stipendium v ak. r. 2017/18 nárok, pokud
jsou pro tento ak. rok studenty navazujícího magisterského studia FEL.
(8) Studentům, kteří ukončí v daném roce navazující magisterské studium, za tento akademický rok
prospěchové stipendium nepřísluší.
(9) O stipendium za dosažené výsledky student nežádá, je mu přiděleno automaticky na základě údajů
získaných z databáze IS/STAG.

Článek 2
Mimořádné stipendium
(1) Mimořádné stipendium se přiznává na základě řádně odůvodněné žádosti studenta, nebo na návrh
příslušného pracoviště, nebo z podnětu děkana fakulty.
(2) O mimořádné stipendium lze žádat především z důvodů sociálních, zdravotních, z důvodu reprezentace
FEL v umělecké, vědecké, sportovní nebo jiné celospolečenské činnosti a za práce konané studenty na
katedrách.
(3) Studenti 1. ročníků bakalářského studia, kteří v předchozím středoškolském studiu dosahovali
mimořádně dobré studijní výsledky a studují řádně na FEL ZČU prvním rokem, obdrží na návrh
děkana FEL mimořádné stipendium v celkové výši 6000 Kč (vyplácené ve dvou dávkách), resp. 3000 Kč,
na studijní materiály a pomůcky.
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Článek 3
Doktorské stipendium
(1) Studentům doktorských studijních programů v prezenční formě studia je, po dobu standardní doby
studia, vypláceno základní stipendium ve výši 5000 Kč měsíčně. Po každé absolvované zkoušce (kromě
jazyka) se základní částka zvyšuje o 400 Kč, maximálně však do výše 7000 Kč. Po absolvování SDZ je
studentovi vypláceno stipendium ve výši 10 000 Kč měsíčně.
(2) Pokud student doktorského studia:
 neplní termíny individuálního studijního plánu.
 do 24 měsíců po zahájení studia nesloží úspěšně SDZ
 nesplní ani děkanem určený náhradní termín SDZ
je mu výše stipendia krácena vždy o 500 Kč za každou nesplněnou povinnost.
(3) Jako podporu publikační činnosti může student doktorského studia v prezenční formě obdržet
mimořádné stipendium v této výši:
 Konference ČR: 1000 Kč
 Zahraniční konference: 2000 Kč
 Časopis ČR (periodický, s ISBN) : 2000 Kč
 Zahraniční odborný časopis: 5000 Kč
(4) Mimořádná stipendia studentů doktorského studia FEL jsou vyplácena během kalendářního roku
v závislosti na kvalitě plnění studijního plánu a dalších odborných aktivit doktoranda. Návrh může
podat: školitel, vedoucí katedry, děkan, proděkan VaV, předseda OR. U mimořádného sociálního
stipendia též doktorand.

Článek 4
Výplata stipendií
(1) Stipendia jsou v souladu s čl. 8 Stipendijního řádu ZČU vyplácena bezhotovostně na bankovní účet
studenta ve výplatním termínu příslušného měsíce.
(2) Řádná prospěchová stipendia podle článku 1, odst. 1 budou vyplacena ve 3 splátkách v měsících
listopad 2017, únor a květen 2018.
(3) Stipendia podle článku 1, odst. 4 a 5 budou vyplacena v prosinci 2017.
(4) Stipendia podle článku 1, odst. 6 budou vyplacena v dubnu 2018.
(5) Stipendia podle článku 2, odst. 2 budou vyplacena v prosinci 2017.
(6) Stipendia podle článku 2, odst. 3 budou vyplacena v prosinci 2017 a březnu 2018.
(7) Student je povinen před podáním žádosti o stipendium zadat příslušný bankovní účet do IS/STAG
prostřednictvím Portálu ZČU (portal.zcu.cz - sekce Moje studium - Moje údaje). Student zodpovídá za
správnost a úplnost údajů pro bankovní spojení.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 9. 2017.
(2) Zrušuje se vyhláška děkana č. 2D/2016.

doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.
děkan FEL
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