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Článek 1 
Všeobecná ustanovení 

 
Pravidla pro přiznávání stipendií studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních 
programů uskutečňovaných fakultami TUL obsahuje Stipendijní řád TUL. Čl. 3, odst. 1(e) této normy určuje 
možná přiznání stipendií v případech zvláštního zřetele hodných, přičemž v bodě III upřesňuje případy, 
v kterých může být přiznáno mimořádné stipendium. Základní podmínky přiznání mimořádného stipendia 
stanovuje čl. 10 Stipendijního řádu TUL. Děkan fakulty vnitřní normou podle odst. 3 a 4 tohoto článku 
stanoví další podmínky pro přiznání mimořádného stipendia a jeho výši.  
 

Článek 2 
Předmět úpravy 

 
1. Mimořádná stipendia přiznává děkan na základě odůvodněných návrhů z akademické obce fakulty 

v souladu s podmínkami Stipendijního řádu TUL studentům v následujících formách: 

a. stipendium studentské pomocné síly;  

b. stipendium studentského tutora; 

c. stipendium v případě zvýšených nákladů spojených s výukou předepsanou studijním plánem; 

d. ocenění studentů cenou děkana za vynikající závěrečnou práci 

e. další stipendia v případech zvláštního zřetele hodných. 

2. Podmínky pro přiznání stipendia studentské pomocné síly jsou následující: 

a) student je děkanem ustanoven jako studentská pomocná síla na oddělení děkanátu nebo 
pracovišti fakulty na základě návrhu vedoucího tohoto oddělení nebo pracoviště pro daný 
akademický rok; 

b) návrhy na ustanovení studentské pomocné síly na pracovišti obsahující požadovanou výši 
stipendia a rozsah činnosti podávají vedoucí pracovišť do jednoho měsíce od začátku 
zimního semestru, návrhy schválené děkanem musí být na katedře zveřejněny, 
v odůvodněných případech může děkan na základě návrhu vedoucího pracoviště ustanovit 
studentskou pomocnou sílu i v průběhu akademického roku; 
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c) vedoucí pracoviště je garantem obsahu, úrovně a množství odvedené práce studentské 
pomocné síly;  

d) výplata stipendia probíhá vždy podle pokynu vedoucího pracoviště. 

3. Podmínky pro přiznání stipendia studentského tutora jsou následující: 

a) student je děkanem ustanoven jako studentský tutor na katedře na základě návrhu vedoucího 
katedry pro daný akademický rok; 

b) návrhy na ustanovení studentského tutora na katedře podávají vedoucí kateder do jednoho 
týdne před začátkem zimního semestru, obsazení pozice studentského tutora musí být na 
katedře zveřejněno, v odůvodněných případech může děkan na základě návrhu vedoucího 
katedry ustanovit studentského tutora i v průběhu akademického roku; 

c) vedoucí katedry je garantem obsahu, úrovně a množství odvedené práce studentským tutorem 
zaměřené zejména na pomoc studentům nižších ročníků s problémy studia akreditovaných 
studijních programů na příslušné katedře;  

d) základní výše stipendia je 1000 Kč/měsíc a je vyplácena měsíčně z prostředků děkanátu, vedoucí 
katedry může částku zvýšit z prostředků katedry. 

4. Podmínky pro přiznání stipendia v případech zvýšených nákladů spojených s výukou studenta 
předepsanou studijním plánem jsou následující: 

a) stipendia se týkají pouze výukových akcí v rámci povinných studijních předmětů, a to zejména 
exkurzí, terénních cvičení, zimních kurzů a letních kurzů;  

b) maximální výše stipendia je omezena polovinou celkové ceny výukové akce stanovené pro 
studenta, stanovení celkové ceny vychází zejména ze souvisejících výdajů za jízdné, ubytování, 
stravné a pojištění, konkrétní výši stanoví děkan podle finančních možností fakulty; 

c) stipendium se vyplácí až po úspěšném absolvování výukové akce na základě výpisu splněných 
kreditů v povinném předmětu v IS/STAG;  

d) u povinných předmětů ze zimního semestru 1. ročníku bakalářského studia je nutnou 
podmínkou pro vyplacení stipendia zápis do 2. semestru daného studia;  

e) u povinných předmětů z letního semestru 1. ročníku bakalářského studia je nutnou podmínkou 
pro vyplacení stipendia zápis do 2. ročníku daného studia. 

5. Další stipendia v případech zvláštního zřetele hodných se přiznávají zejména v následujících 
situacích: 

a) za aktivní přínos k rozvoji a k reprezentaci fakulty, a to především při zapojení studentů do 
společenské, sportovní, kulturní nebo umělecké činnosti;  

b) při náhle vzniklé mimořádně tíživé sociální situaci studenta; 
c) za příkladné občanské činy. 

6. Děkan vydá do 30 dnů po přijetí návrhu na přiznání stipendia podle odst. 5 rozhodnutí, zda ho  
přiznává a v jaké výši. 

 

Článek 3 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

 
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem jeho podpisu děkanem.  
 

 


