Fakulta elektrotechnická

V Plzni dne 6. íjna 2008

VYHLÁŠKA D KANA FEL . 2 - 2009/10
O STIPENDIÍCH STUDENT FEL V AK. R. 2009/10
ZA STUDIJNÍ VÝSLEDKY V AK. R. 2008/09 A
O MIMO ÁDNÝCH STIPENDIÍCH
V souladu se Stipendijním  ádem ZU l. 3 a 4 stanovuji výši prosp chových stipendií student
FEL za jejich výborné a velmi dobré studijní výsledky v akademickém roce 2008/09 takto:
Vážený studijní pr mr
za r. 2008/09
1,00
1,01 – 1,10
1,11 – 1,30
1,31 – 1,50
1,51 – 1,75
1,76 – 2,00

Prosp chové stipendium v ak. r. 2009/10
Bc. a Mgr. obory
10 dávek à 2 000,10 dávek à 1 600,10 dávek à 1 000,10 dávek à 500,10 dávek à 300,jednorázové mimoádné stipendium
vyplacené v prosinci 2009

Pozn: S obdobnýmým prospchovým stipendiem lze poítat i za studijní výsledky
za ak. rok 2009/10

Tato stipendia ud luji všem student m FEL ZU, kte í v akademickém roce 2008/09 dosáhli výše
uvedený vážený studijní pr mr a minimáln 60 kredit a nep esáhnou v ak. r. 2009/10 standardní
dobu studia.
Studenti, kte í spl ují za ak.r. 2008/09 prospchové kriterium do VSP 1,50 a kriterium doby studia
pot ebné pro ud lení prospchového stipendia, ale získali pouze 50 až 59 kredit , mohou požádat p i
zápisu o jednorázové mimo ádné stipendium.
Studenti, kte í splnili výše uvedené podmínky pro získání prosp chového stipendia v posledním
ro níku bakalá ského studia v ak. r. 2008/09 mají na prospchové stipendium v ak. r. 2009/10 nárok,
pokud jsou pro tento ak. rok studenty navazujícího magisterského studia FEL.
Student m, kte í ukon í v daném roce navazující magisterské studium za tento akademický rok
prospchové stipendium nep ísluší.
Seznam student FEL, jimž p ísluší prospchové stipendium za studijní výsledky v akad. roce
2008/09, bude od 16. 10. 2009 zve ejn n na ú ední desce FEL ZU.
Student m bude stipendium poukázáno bezhotovostn  na bankovní ú et studenta (viz l. 2 odst. 5
Stipendijního  ádu ZU), a to v msících íjen, listopad, prosinec 2009 a duben 2010, vždy
k 15. daného msíce.
Studenti, kteí poprvé studují na vysoké škole a dosáhnou do 28. 2. 2010 za první semestr
bakaláského studia minimáln 26 kredit a vážený studijní prm r do 1,2, obdrží jednorázové
stipendium 2000,- K, pokud o to požádají do 12. bezna 2010. Toto stipendium bude vyplaceno
v dubnu 2010.

Mimo ádná stipendia z d vod sociálních, zdravotních apod. i z d vodu špi kové reprezentace
FEL v umlecké, vdecké, sportovní nebo jiné celospole enské innosti budou vyplacena
v prosincovém výplatním termínu a studenti o n  mohou požádat písemnou zd vodn nou žádostí
odevzdanou na studijním odd. FEL nejpozd ji do 20. 11. 2009.
Mimo ádná stipendia za práce konané studenty na katedrách a za výše uvedené situace, pokud
nastanou po termínu 20. 11. 2009 jsou vyplácena pr bžn  v závislosti na podání návrhu a rozhodnutí
d kana.
Mimo ádná stipendia student doktorského studia FEL jsou vyplácena zpravidla pololetn v ervnu
a v prosinci v závislosti na kvalit plnní studijního plánu a dalších odborných aktivit doktoranda.

doc. Ing. Ji í Kotlan, CSc.
d kan FEL

