VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 9D/2017
Poskytování stipendií na FAV
1. Stipendia přiznávaná Fakultou aplikovaných věd
Děkan FAV může v souladu s § 91 zákona č. 111/1998 Sb. a Stipendijním
řádem Západočeské univerzity v Plzni přiznat studentovi stipendium:
a) prospěchové
za vynikající studijní výsledky,
b) mimořádné
v případech specifikovaných v bodě 3 této vyhlášky
c) přiznávané studentům doktorských studijních programů

2. Prospěchové stipendium
a) Prospěchové stipendium se přiznává studentovi bakalářského či
navazujícího magisterského studijního programu v prezenční formě, který
v uplynulém akademickém roce získal 60 nebo více kreditů (do tohoto
počtu se nezapočítávají kredity získané za uznané předměty
z předchozího studia) a v aktuálním akademickém roce nepřekročí
standardní dobu studia danou studijním programem.
b) Prospěchové stipendium bude vypláceno od začátku akademického roku
po dobu 10 měsíců (bez července a srpna).
c) Prospěchové stipendium je fakultou poskytováno bez ohledu na to, zda
student pobírá ještě jiné stipendium.
d) Jako kritérium pro přiznání a stanovení výše prospěchového stipendia
slouží vážený studijní průměr (dále jen VSP) z uplynulého akademického
roku. Konkrétní podmínky pro přiznání a výplatu stanoví každoročně
aktualizovaný dodatek k této směrnici.
e) Prospěchové stipendium se přiznává při splnění stanovených podmínek
bez žádosti.
f) O přiznání stipendia bude student vyrozuměn elektronicky. Písemné
rozhodnutí o přidělení stipendia student převezme a podepíše na
studijním oddělení FAV v úředních hodinách.

g) Studentovi zaniká nárok na prospěchové stipendium posledním dnem
měsíce, ve kterém studium přerušil, změnil formu studia, nebo ve kterém
bylo studium ukončeno.

3. Mimořádné stipendium
a) Mimořádné stipendium může děkan přiznat z níže uvedených důvodů:
1. Za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další
tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí; toto stipendium je
jednorázové; návrh na přiznání tohoto stipendia včetně specifikace
zdrojů financování mohou podat děkanovi vedoucí fakultních
pracovišť, v případě doktorského studia předsedové oborových rad
na podnět školitele.
2. Na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního
právního předpisu; toto stipendium je vypláceno měsíčně; návrh na
přiznání tohoto toto stipendia včetně specifikace zdrojů financování
a začátku a konce výplatního období podávají děkanovi vedoucí
fakultních pracovišť, v případě doktorského studia předsedové
oborových rad.
3. V případě tíživé sociální situace studenta, a to na základě kladně
posouzené písemně podané žádosti studenta či na základě vlastního
rozhodnutí děkana; toto stipendium je jednorázové; návrh na jeho
přiznání může rovněž podat vedoucí katedry nebo předseda AS FAV
na základě doporučení zástupce studentské části v předsednictvu
ASFAV.
4. Na podporu studia v zahraničí; toto stipendium je jednorázové; jeho
smyslem je částečně kompenzovat zvýšené náklady související se
zahraničním
pobytem
v rámci
studia
v prezenční
formě
bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského
studijního programu. Toto stipendium se přiznává na základě žádosti
studenta.
5. Na podporu studia v České republice, a to na základě písemně
podané žádosti studenta. Toto stipendium je určeno cizím státním
příslušníkům studujícím ve studijních programech uskutečňovaných
v českém jazyce. Konkrétní podmínky pro přiznání a výplatu stanoví
každoročně aktualizovaný dodatek k této směrnici.
6. V případech hodných zvláštního zřetele; toto stipendium je
jednorázové a vyplácí se na základě kladně posouzené žádosti
studenta či na základě vlastního rozhodnutí děkana; návrh na jeho
přiznání může rovněž podat vedoucí katedry nebo předseda AS FAV.
b) O přiznání mimořádného stipendia bude student vyrozuměn pracovištěm,
jehož vedoucí stipendium navrhl. Na tomto pracovišti také student
převezme a podepíše písemné rozhodnutí o přidělení stipendia.

4. Stipendium přiznávané studentům doktorských studijních
programů
a) Řádné stipendium přiznává děkan studentu doktorského studijního
programu v prezenční formě ve standardní době studia. Stipendium
může být vypláceno ve třech stupních:
1. pro studenty v prvním roce studia (tj. prvních 12 plateb),
2. pro studenty vyšších ročníků, kteří ještě nesložili státní
doktorskou zkoušku,
3. pro studenty vyšších ročníků, kteří již složili státní doktorskou
zkoušku.
Ke změně stupně dochází v následujícím měsíci po vzniku skutečnosti,
která změnu způsobila. Řádné stipendium je vypláceno 12 měsíců
v roce.
b) Konkrétní podmínky týkající se řádného stipendia stanoví každoročně
aktualizovaný dodatek k této směrnici.
c) Studentovi zaniká nárok na doktorské stipendium posledním dnem
měsíce, ve kterém studium přerušil, ve kterém mu bylo studium
ukončeno, nebo přešel na jinou formu studia.
d) Děkan může na základě návrhu oborové rady kdykoli v průběhu
akademického roku rozhodnout o odebrání stipendia (resp. snížení jeho
výše) v závislosti na dosahovaných výsledcích a plnění individuálního
studijního plánu.

5. Ubytovací a sociální stipendium
a) Pokud student splňuje podmínky specifikované Stipendijním řádem
Západočeské univerzity v Plzni, může mu být rektorem přiznáno
ubytovací nebo sociální stipendium.
b) Žádost o přiznání ubytovacího nebo sociálního stipendia se podává
elektronicky na předepsaném formuláři.
c) Agendu související s ubytovacími a sociálními stipendii spravuje
celouniverzitní pracoviště.

6. Výplata stipendií
a) Přiznaná stipendia se poukazují bezhotovostně na bankovní účet. První
výplata proběhne v měsíci následujícím poté, co rozhodnutí o přiznání
stipendia nabude právní moci.
b) Student je povinen zadat do informačního systému bankovní spojení pro
bezhotovostní výplatu stipendia. Za správnost a úplnost údajů nutných
pro bankovní spojení odpovídá student po celou dobu studia.
c) Nebude-li platba provedena z důvodu nesprávných nebo neúplných
údajů uvedených studentem, je student povinen nejpozději do patnácti
dnů ode dne termínu výplaty uvést správné a úplné údaje nutné pro
bankovní spojení; jinak mu právo na výplatu stipendia zaniká.

d) Prospěchové stipendium za měsíce září – listopad se vyplácí
v listopadovém výplatním termínu.
e) Jednorázově vyplácená stipendia se vyplácejí nejpozději do 15. dne
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém rozhodnutí o přiznání
stipendia nabylo právní moci. Stipendia vyplácená měsíčně se vyplácejí
nejpozději do 15. dne příslušného měsíce.
f) Ubytovací a sociální stipendium se vyplácí zpětně za kalendářní čtvrtletí
v termínech stanovených rozhodnutím rektora ZČU.

7. Společná ustanovení
a) Uvedení nepravdivých údajů v žádosti o přiznání stipendia může být
posuzováno jako disciplinární přestupek.
b) Student je povinen oznámit změnu skutečností rozhodných pro přiznání
stipendia studijnímu oddělení fakulty nejpozději do třiceti dnů poté, co
taková skutečnost nastala.
c) Výplata stipendia může být zastavena, je-li spolehlivě prokázáno, že
student má vůči ZČU nevyrovnaný závazek po lhůtě splatnosti.

Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová
děkanka FAV
V Plzni dne 24. října 2017

