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1. Všeobecná ustanovení
Podle čl. 6 odst. 1 Stipendijního řádu TUL při stanovování výše stipendií vychází  fakulta ze svých finančních
zdrojů a možností, z výše a účelu poskytnutých a disponibilních zdrojů a počtu studentů, kteří splnili podmínky
prospěchového stipendia. Výši finančních zdrojů stanovuje děkan a vyjadřuje se k nim Akademický senát FP TUL.
Výše stipendií studentů zapsaných do studia je stanovena pro příslušný kalendářní rok v souladu s finanční situací
fakulty. Podle čl. 6 odst. 2 Stipendijního řádu TUL o přiznání stipendií a jeho výši rozhoduje děkan ze stipendijního
fondu fakulty.

2. Předmět úpravy
Akademický senát FP TUL dne 21. 9. 2009 schválil pravidlo, že na prospěchová stipendia v daném akademickém
roce je určeno  vždy 50 % zůstatku stipendijního fondu k 31. 7. daného kalendářního roku, v němž akademický
rok začíná.

Pro akademický rok 2021/2022 stanovuji částky prospěchových stipendií takto:

1. studijní průměr   1,00 – 1,20                  2.200 Kč/měsíc
2. studijní průměr   1,21 – 1,50                  1.000 Kč/měsíc

Stipendium bude vypláceno po dobu 10 měsíců v měsících září-červen studentům prezenčního studia; za první
čtvrtletí akademického roku bude vyplaceno zpětně v prosinci.

O stipendium není třeba žádat  s výjimkou posluchačů prvního ročníku navazujícího magisterského studia, kteří
nejsou absolventy bakalářského programu na FP TUL. Tito studenti musí do 29. 10. 2021 o stipendium sami
zažádat a hodnověrným způsobem doložit studijní průměr v posledním ročníku bakalářského studia, např.
přehledem plnění studijních povinností potvrzeným  mateřskou fakultou nebo kopií dodatku k diplomu (Diploma
Supplement).

Student je povinný uvést číslo svého účtu do IS STAG, jinak mu stipendium není možné proplatit. Při přerušení,
popř. ukončení studia v daném roce nárok na stipendium zaniká ke dni změny.

3. Přechodná a závěrečná ustanovení
Tento příkaz nabývá účinnosti dnem jeho podpisu děkanem.


