VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 12D/2016
Mimořádné stipendium pro studenty
1. ročníku bakalářských a magisterských
studijních programů
1. V souladu s § 91 zákona č. 111/98 Sb. (zákon o vysokých školách)
a v souladu s čl. 4 Stipendijního řádu ZČU, vyhlašuji interní grant na
získání mimořádného stipendia pro studenty 1. ročníku prezenční formy
bakalářských a navazujících magisterských studijních programů FAV.
2. Této soutěže se mohou zúčastnit pouze ti studenti prezenční formy
bakalářských studijních programů, pro které je ak. rok 2016/2017
prvním rokem studia na vysoké škole, resp. ti studenti prezenční formy
navazujících magisterských studijních programů, pro které je ak. rok
2016/2017 prvním rokem studia v jakýchkoli magisterských studijních
programech.

Stipendium pro studenty 1. ročníku prezenční formy bakalářských programů v zimním semestru
3. Mimořádné stipendium je jednorázové ve výši 3 000,- Kč a přiznává se
studentovi bakalářského studijního programu, který byl přijat
v přijímacím řízení do tohoto programu na základě kritéria A a
v akademickém roce 2016/2017 bude studentem FAV ke dni
31.10.2016.
4. Mimořádné stipendium bude v souladu se stipendijním řádem ZČU
vyplaceno v listopadovém termínu.
5. Mimořádné stipendium je fakultou poskytováno bez ohledu na to, zda
student pobírá ještě jiné stipendium. Při splnění stanovených podmínek
se přiznává mimořádné stipendium studentovi bez žádosti.

Stipendium pro studenty 1. ročníku prezenční formy bakalářských programů v letním semestru
6. O získání mimořádného stipendia se mohou ucházet ti studenti, kteří
v zimním semestru ak. roku 2016/2017 získají nejdéle do 12. února
2016 za absolvované předměty minimálně 24 kreditů a v rámci této
kreditní hodnoty získají kredity za tyto předměty zařazené ve studijním
plánu jako předměty typu A: Matematická analýza 1 nebo Matematika
1, Lineární algebra, Základy bezpečnosti práce a jeden z předmětů ze
skupiny Počítače a programování 1, Deskriptivní geometrie 1, Geodézie
1B, Stavební materiály 1.
7. Další nutnou podmínkou pro zařazení do soutěže o získání
mimořádného stipendia je dosažení váženého studijního průměru (VSP)
za zimní semestr ak. roku 2016/2017 maximálně do výše 1,30 (po
zaokrouhlení).
8. O přiznání mimořádného stipendia studenti žádají na běžném formuláři
(k dispozici na studijním oddělení) a na žádosti uvedou absolvované
předměty, počet kreditů a známku, resp. zápočet (kontrolu podle indexu
provede studijní referentka). Po výpočtu VSP budou studenti seřazeni
vzestupně podle dosaženého VSP a prvním 15ti studentům bude
vyplaceno jednorázové mimořádné stipendium ve výši 8 000,- Kč.
V případě, že na 15. místě a na dalších místech v pořadí studentů bude
po zaokrouhlení stejná hodnota VSP, bude mimořádné stipendium
vyplaceno všem těmto studentům.
9. Žádost o přiznání tohoto mimořádného stipendia musí studenti
1. ročníku prezenční formy bakalářských studijních programů FAV
podat na studijní oddělení nejdéle do 28. února 2017. Na později
podané žádosti se přiznání mimořádného stipendia nevztahuje.

Stipendium pro studenty 1. ročníku prezenční formy navazujících magisterských programů
10. O získání mimořádného stipendia se mohou ucházet ti studenti, kteří
v akademickém roce 2015/2016 úspěšně ukončili studium v prezenční
formě bakalářských studijních programů a přitom by v letošním
akademickém roce splnili kritéria pro přiznání prospěchového stipendia
stanovené Vyhláškou děkana FAV 11D/2016, tj. v roce 2015/2016
získali alespoň 60 kreditů (pokud studovali v kreditním systému)
a dosáhli přitom (váženého) studijního průměru do 1,60.
11. O přiznání mimořádného stipendia studenti žádají na běžném formuláři
(k dispozici na studijním oddělení). Studenti, kteří absolvovali
bakalářské studium na FAV, nepřikládají k žádosti žádné přílohy.
Studenti, kteří absolvovali na jiných fakultách, resp. na jiných vysokých
školách,
přiloží
k žádosti
výpis
předmětů
absolvovaných
v akademickém roce 2015/2016 s počty kreditů a známkami (resp.
zápočty) a index (kontrolu podle indexu provede studijní referentka).

Pokud student splňuje kritéria pro přiznání prospěchového stipendia
stanovené Vyhláškou děkana FAV 11D/2016, bude mu přiznáno
mimořádné stipendium vyplácené ve stejné výši a ve stejných
termínech jako u příslušného stipendia prospěchového.
12. Žádost o přiznání tohoto mimořádného stipendia musí studenti
1. ročníku prezenční formy navazujících studijních programů FAV podat
na studijní oddělení nejdéle do 2. listopadu 2016. Na později podané
žádosti se přiznání mimořádného stipendia nevztahuje.
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