FAKULTA EKONOMICKÁ

Ing. et Ing. Miloš Nový
děkan ekonomické fakulty

Vyhláška č. 4/05 děkana Fakulty ekonomické ZČU v Plzni
O stipendiích studentů FEK za dosažené studijní výsledky v akad. roce
2004/2005
A. Stipendium za dosažené studijní výsledky
1. V souladu se studijním a zkušebním řádem fakulty ZČU v Plzni, příslušnými vyhláškami
MŠMT ČR a rozhodnutím akademického senátu FEK, přiznávám studentům prezenčního
studia FEK následující stipendia za dosažené studijní výsledky v akad. roce 2004/2005:
za celkový dosažený vážený stud. průměr v
akad. r. 04/05
1,00
1,01 - 1,20
1,21 - 1,40

Měsíční stipendium ve výši
1 500 Kč
1 000 Kč
700 Kč

2. Stipendium se přiznává pokud student získal za předměty absolvované v akademickém
roce 2004/2005:
•

jako student 1. – 4. ročníku alespoň 50 kreditů

3. Stipendium lze přiznat pouze studentům, jejichž doba studia nepřesahuje standardní dobu
studia v příslušném studijním programu.
4. Výše uvedené stipendium bude vypláceno studentům FEK s trvalým pobytem v ČR
během akad. roku 2005/2006 po dobu 10 měsíců (září 2005 - červen 2006) ve výplatních
termínech určených hlavní pokladnou ZČU v Plzni.
5. Při ukončení studia nebo při přestupu na jinou vysokou školu nárok na stipendium zaniká
dnem ukončení studia na FEK ZČU v Plzni.
6. Při přerušení studia se výplata stipendia pozastavuje a po opětovném nástupu do studia
bude stipendium vypláceno podle tarifů platných v daném akad. roce.

B. Mimořádné stipendium
1. a) Mimořádné stipendium je jednorázové a je možné ho poskytnout:
• jako odměnu za vynikající studijní výsledky během celého studia,
• za práce konané studenty ZČU na katedrách a pracovištích fakulty,
• lze jím ocenit mimořádnou odbornou, vědeckou, kulturní a sportovní činnost,
• výjimečně je možné ho poskytnou i jako pomoc při řešení tíživé sociální situace
studenta.
b) Mimořádné stipendium lze přiznat na základě:
• žádosti studenta, předložené písemně na studijní oddělení fakulty,
• písemného návrhu vedoucího katedry, či pracoviště,
• návrhu předsedy komise pro závěrečné státní zkoušky,
• z vlastního podnětu děkana.

c) Mimořádná stipendia budou zpravidla vyplácena během akad. roku 2005/2006 ve dvou
termínech takto:
za období:
říjen - prosinec
leden - červen

termín předložení
návrhu nebo žádosti
16. 12. 2005
26. 5. 2006

termín výplaty mimořádného
stipendia
leden 2006
červen 2006

2. Na návrh předsedy komise pro ZSZ je možné udělit mimořádné jednorázové stipendium
ve výši 3 000 Kč studentovi za vysoce kvalitní bakalářskou práci, její obhajobu a výborný
výsledek ZSZ a 5 000 Kč studentovi za vysoce kvalitní diplomovou práci, její obhajobu a
výborný výsledek ZSZ.
3. Studenti, kteří se dostanou do zvláště obtížné sociální situace, mohou požádat děkana
FEK formou písemné žádosti o mimořádné jednorázové stipendium. Tyto žádosti je nutné
předložit na studijní odd. D - FEK vždy termínu uvedeného v bodě B. 1. c).

V Plzni dne 15. 4. 2005

Ing. et Ing. Miloš Nový
děkan FEK ZČU v Plzni
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