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Čl. 1
Úvodní ustanovení
Děkan touto směrnicí upřesňuje podmínky a pravidla pro přiznávání vybraných stipendií
studentům Fakulty sociálně ekonomické (FSE) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem (UJEP). Záležitosti stipendií, kterými se tento předpis nezabývá, se řídí Stipendijním řádem
UJEP.
Čl. 2
Stipendia na FSE UJEP
1. Dle tohoto předpisu přiznává děkan FSE UJEP následující typy stipendií:
a)
b)
c)
d)

Prospěchové stipendium
Prémiové stipendium
Doktorské stipendium
Mimořádné stipendium

2. Stipendia dle Čl. 2, odst. 1, písm. a), b) a c) jsou přiznávána automaticky (ze strany studentů je
vyžadována pouze součinnost), jejich přiznání je však podmíněno aktivní účastí studentů ve
vybraných evaluačních procesech (hodnocení kvality výuky apod.), u nichž budou studenti na tuto
skutečnost upozorněni. Stipendia dle Čl. 2, odst.1, písm. d) jsou přiznávána na základě žádosti
studenta či návrhu další osoby, podaných k rukám děkana FSE UJEP.
Čl. 3
Prospěchové stipendium
1. Výše prospěchového stipendia je odstupňována v závislosti na dosaženém studijním průměru
v předchozím akademickém roce, viz Čl. 3, odst. 2. Děkanem přiznaná prospěchová stipendia jsou
vyplácena jednorázově, jsou určena studentům prezenčního studia (viz Stipendijní řád UJEP)
a minimální hranice pro možné vyhovění žádosti o prospěchové stipendium je 60 kreditních bodů
v předcházejícím akademickém roce (viz tentýž řád).
2. Prospěchová stipendia dle studijního průměru váženého kreditovou hodnotou předmětu:
a) do studijního průměru 1,1
25 000 Kč
(žádné hodnocení „dobře“, žádná zkouška ve třetím termínu)
b) do studijního průměru 1,15
18 000 Kč
(max. jedenkrát hodnocení „dobře“, žádná zkouška ve třetím termínu)
c) do studijního průměru 1,2
10 000 Kč
(žádná zkouška ve třetím termínu)
Čl. 4
Prémiové stipendium
1. Prémiové stipendium je studentům přiznáno formou jednorázové platby dvakrát ročně (vždy
na začátku semestru) na základě prospěchu v dosavadním studiu (tj. od počátku studia až po
předchozí akademický rok).
2. Prémiové stipendium bude přiznáno pěti studentům vylosovaným z osudí, kde budou všichni
studenti FSE zastoupeni v počtu odpovídajícím jejich studijní úspěšnosti měřené v tzv.
akademických bodech.

3. Akademické body (AB) jsou odvozeny ze všech n známkami uzavřených předmětů ve studijní
historii daného studenta, a to dle následujícího vzorce:

Ck – počet kreditů předmětu k
Pk – počet pokusů, na který byl předmět k ukončen
Zk – počet bodů za poslední evidovanou známku z předmětu k, nabývající hodnoty B1, B2,
B3 nebo B4
B1, B2, B3 a B4 – hodnoty odpovídající známkám 1, 2, 3 a 4 dle následující tabulky:

Proměnná
B1
B2
B3
B4

Známka
1
2
3
4

Hodnota
3
1
0
-2

4. Výše přiznaného prémiového stipendia je dána pořadím vylosovaných studentů dle počtu
dosažených AB a odpovídá následujícím částkám:

Pořadí dle
AB
1.
2.
3.
4.
5.

Částka v
Kč
25 000,20 000,15 000,10 000,5 000,-

Čl. 5
Doktorské stipendium
1. Doktorské stipendium je přiznáno formou pravidelných měsíčních plateb.
2. Výše stipendia během prvního roku studia je 7000 Kč měsíčně.
3. Výše stipendia během druhého a dalších let studia je násobena faktorem k = C/(60r), kde C je
součet získaných kreditů během dosavadních ukončených ročníků studia a r počet ukončených
ročníků studia.
Čl. 6
Mimořádné stipendium
1. Mimořádné stipendium je přiznáno formou jednorázové platby na základě posouzení
jednotlivých žádostí či návrhů na jejich udělení ze strany děkana FSE UJEP.
2. Mimořádné stipendium může být přiznáno v případech zvláštního zřetele hodných, zejména:
a) studentům, kteří se aktivně účastní vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti
fakulty, nebo jiným způsobem přispívají ke zvyšování prestiže FSE UJEP;

b)

c)

na úhradu mimořádných nákladů spojených s řešením úkolů zadaných v zájmu
fakulty, odbornou praxí, mimoškolních vzdělávacích akcí nebo vědecko-výzkumnou
činností;
v mimořádně tíživé sociální situaci.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení

1. Ruší se Směrnice děkana č. 2/2015 Stipendia Fakulty sociálně ekonomické pro akademický rok
2015/2016 ze dne 20. října 2015 včetně aktualizace této směrnice ze dne 4. ledna 2016.
2. Tato směrnice nabývá platnosti dnem 1. října 2016.
3. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. října 2016.

