Fakulta elektrotechnická
V Plzni dne 30. 9. 2003

VYHLÁŠKA DĚKANA FEL č. 2 - 2003/04
O STIPENDIÍCH STUDENTŮ FEL
ZA STUDIJNÍ VÝSLEDKY V AK. R. 2002/03
A O MIMOŘÁDNÝCH STIPEDIÍCH V AK. R. 2003/04
V souladu se stipendijním řádem ZČU, jeho přílohou č. 3 o stipendiích na FEL a
směrnicí o stipendiích FEL ze dne 10. 2. 1999 stanovuji celoroční výši prospěchových
stipendií studentů FEL za jejich studijní výsledky v akademickém roce 2003/04 takto:
Vážený studijní průměr
za r. 2002/2003
1,00
1,01 – 1,10
1,11 – 1,30
1,31 – 1,50

Bc. a Mgr. obory
1 200,1 000,600,400,-

Tato stipendia uděluji všem studentům FEL ZČU, kteří v akademickém roce 2002/2003
dosáhli výše uvedený vážený studijní průměr a minimálně 60 kreditů, nepřesáhli standardní
dobu studia a kteří tuto skutečnost oznámili při zápisu do akad. roku 2003/04 na příslušném
formuláři.
Seznam studentů FEL, jimž přísluší stipendium za studijní výsledky v akad. roce
2002/2003, bude od 15. 10. 2003 zveřejněn na úřední desce FEL ZČU.
Stipendia budou vyplacena do konce roku 2003 ve 3 částech, a to v říjnu, listopadu a
prosinci r. 2003. Poslední část bude vyplacena v dubnu 2004.
Studentům bude stipendium převedeno na konto, které oznámili nebo oznámí na
studijním oddělení FEL, nebo si vyzvednou stipendia v pokladně ZČU (sady Pětatřicátníků
16) v následujících výplatních termínech stanovených ekonomickým oddělením ZČU:
říjen 2003
listopad 2003
prosinec 2003

14. a 15. 10. 2003
18. a 19. 11. 2003
15. a 16. 12. 2003

náhradní termín
náhradní termín

23. 10. 2003
25. 11. 2003

vždy od 9.00 do 11.00 hod. a od 12.00 do 13.30 hod.
Mimořádná stipendia z důvodů uvedených v čl. 3 odst. 1 směrnice děkana FEL z
10. 2. 1999 a přílohy č. 3 stipendijního řádu budou vyplacena v prosincovém výplatním
termínu a studenti o ně mohou požádat písemnou zdůvodněnou žádostí odevzdanou na
studijním odd. FEL nejpozději do 20. 11. 2003.
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