V Plzni dne 17.3. 2010

Fakulta elektrotechnická

Vyhláška děkana č. 2 - 2010/11
O STIPENDIÍCH STUDENTŮ FEL V AK. R. 2010/11
ZA STUDIJNÍ VÝSLEDKY V AK. R. 2009/10 A
O MIMOŘÁDNÝCH STIPENDIÍCH
V souladu se Stipendijním řádem ZČU čl. 3 a 4 stanovuji výši prospěchových stipendií studentů FEL za jejich
výborné a velmi dobré studijní výsledky v akademickém roce 2009/10 takto:
Vážený studijní průměr
za r. 2009/10
1,00
1,01 – 1,10
1,11 – 1,30
1,31 – 1,50

Prospěchové stipendium v ak. r. 2010/11
Bc. a Mgr. obory
10 dávek à 2 000,10 dávek à 1 600,10 dávek à 1 000,jednorázové mimořádné stipendium
vyplacené v prosinci 2010
(výši stanoví děkan FEL)

Tato stipendia uděluji všem studentům FEL ZČU, kteří v akademickém roce 2009/10 dosáhli výše uvedený
vážený studijní průměr a minimálně 60 kreditů a nepřesáhnou v ak. r. 2010/11 standardní dobu studia.
Studenti, kteří splňují za ak.r. 2009/10 prospěchové kriterium do VSP 1,50 a kriterium doby studia potřebné pro
udělení prospěchového stipendia, ale získali pouze 57 až 59 kreditů, mohou požádat při zápisu o jednorázové
mimořádné stipendium.
Studenti, kteří splnili výše uvedené podmínky pro získání prospěchového stipendia v posledním ročníku
bakalářského studia v ak. r. 2009/10 mají na prospěchové stipendium v ak. r. 2010/11 nárok, pokud jsou pro tento
ak. rok studenty navazujícího magisterského studia FEL.
Studentům, kteří ukončí v daném roce navazující magisterské studium za tento akademický rok prospěchové
stipendium nepřísluší.
Seznam studentů FEL, jimž přísluší prospěchové stipendium za studijní výsledky v akad. roce 2009/10, bude od
15. 10. 2010 zveřejněn na úřední desce FEL ZČU.
Studentům bude stipendium poukázáno bezhotovostně na bankovní účet studenta (viz čl. 2 odst. 5 Stipendijního
řádu ZČU), a to v měsících listopad, prosinec 2010, duben a květen 2011, vždy k výplatnímu termínu stipendií.
Studenti, kteří poprvé studují na vysoké škole a dosáhnou do 28. 2. 2011 za první semestr bakalářského studia
minimálně 26 kreditů a vážený studijní průměr do 1,2, obdrží jednorázové stipendium 2000,- Kč, pokud o to
požádají do 12. března 2011. Toto stipendium bude vyplaceno v dubnu 2011.
Mimořádná stipendia z důvodů sociálních, zdravotních apod. či z důvodu špičkové reprezentace FEL
v umělecké, vědecké, sportovní nebo jiné celospolečenské činnosti budou vyplacena v prosincovém výplatním
termínu a studenti o ně mohou požádat písemnou zdůvodněnou žádostí odevzdanou na studijním odd. FEL
nejpozději do 20. 11. 2010.
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 6, resp. 3 tis. Kč, na studijní materiály a pomůcky.
Mimořádná stipendia za práce konané studenty na katedrách a za výše uvedené situace, pokud nastanou po
termínu 20. 11. 2010 jsou vyplácena průběžně v závislosti na podání návrhu a rozhodnutí děkana.
Mimořádná stipendia studentů doktorského studia FEL jsou vyplácena zpravidla pololetně v červnu a v prosinci
v závislosti na kvalitě plnění studijního plánu a dalších odborných aktivit doktoranda.
doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D..
děkan FEL

