DODATEK č. 1
K VYHLÁŠCE DĚKANA FAV 9D/2017
Poskytování stipendií na FAV
1. Prospěchové stipendium v akademickém roce 2017/2018
a) Prospěchové stipendium se přiznává studentům, kteří v předešlém
akademickém roce dosáhli alespoň 60 kreditů, podle VSP z předešlého
akademického roku v následujících kategoriích takto:

Kategorie

VSP

Výše stipendia/měsíc

A
B
C
D

1,00
1,01-1,15
1,16-1,35
1,36-1,60

2.450,-1.600,-900,-450,--

b) Do 1. 11. 2017 je student povinen po přihlášení na https://portal.zcu.cz/
v sekci Moje studium/Moje údaje zadat (resp. zkontrolovat) bankovní
spojení pro bezhotovostní výplatu stipendia.
c) Písemné rozhodnutí o přidělení stipendia student převezme v úředních
hodinách v období od 1.11.2017 do 7.11.2017 na studijním oddělení FAV
v místnosti UC-157.
d) Stipendium za měsíce září – listopad se vyplácí v listopadovém výplatním
termínu.

2. Mimořádné stipendium pro studenty 1. ročníku prezenční
formy navazujících studijních programů v akademickém roce
2017/2018
a) O toto stipendium se mohou ucházet studenti, kteří v uplynulém
akademickém roce úspěšně ukončili studium v prezenční formě
bakalářského studijního programu a přitom by v letošním akademickém
roce splnili kritéria pro přiznání prospěchového stipendia stanovené
v článku 1 tohoto dodatku.
b) 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 předešlém akademickém roce
s počty kreditů a známkami (resp. zápočty) a index (kontrolu podle
indexu provede studijní referentka).
c) Pokud student splňuje kritéria pro přiznání prospěchového stipendia
stanovené v článku 1 tohoto odstavce, bude mu přiznáno mimořádné
stipendium vyplácené za stejných podmínek jako u příslušného stipendia
prospěchového.
d) Žádost o přiznání tohoto mimořádného stipendia musí studenti
1. ročníku prezenční formy navazujících studijních programů FAV
podat na studijní oddělení nejdéle do 3. 11. 2017. Na později podané
žádosti se přiznání mimořádného stipendia nevztahuje.

3. Mimořádné stipendium pro studenty 1. ročníku prezenční
formy bakalářských studijních programů přijaté ke studiu na
základě kritéria A
a) Jednorázové mimořádné stipendium ve výši 3 000,- Kč se přiznává
studentovi prezenční formy bakalářského studijního programu, který byl
přijat v přijímacím řízení do tohoto programu na základě kritéria A, poprvé
se zapsal ke studiu na veřejné vysoké škole v ČR a v akademickém roce
2017/2018 bude studentem FAV ke dni 31.10.2017.
b) Toto stipendium se při splnění stanovených podmínek přiznává
studentovi bez žádosti a bude vyplaceno v prosincovém výplatním
termínu.

4. Soutěž o mimořádné stipendium pro studenty
1. ročníku bakalářských studijních programů za studijní
výsledky v zimním semestru
a) O získání tohoto jednorázového mimořádného stipendia se mohou
ucházet studenti, kteří v zimním semestru ak. roku 2017/2018 nejpozději
do 16. 2. 2018 splní všechny následující podmínky:
 Získají minimálně 24 kreditů.
 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.
 Jejich vážený studijní průměru (VSP) za zimní semestr ak. roku
2017/2018 po zaokrouhlení nepřesáhne 1,30.
b) Studenti, kteří splní podmínky, mohou o přiznání mimořádného stipendia
žádat na běžném formuláři (k dispozici na studijním oddělení); na žádosti
uvedou absolvované předměty, počet kreditů a známku, resp. zápočet
(kontrolu podle indexu provede studijní referentka).

c) Žádosti budou seřazeny vzestupně podle dosaženého VSP; prvním 15ti
studentům bude přiznáno 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.
d) Žádost o přiznání tohoto mimořádného stipendia musí studenti
1. ročníku prezenční formy bakalářských studijních programů FAV
podat na studijní oddělení nejdéle do 28. 2. 2018. Na později podané
žádosti se přiznání mimořádného stipendia nevztahuje.
e) Stipendium bude vyplaceno v březnovém výplatním termínu.

Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová
děkanka FAV
V Plzni dne 25. října 2017

