Pokyn č. 03PD/2012
Pokyn proděkana pro studijní a pedagogickou
činnost:
Kritéria pro ocenění zahraničních studentů
mimořádným stipendiem děkanky FPE ZČU
Cíl: Stanovit pravidla pro ocenění zahraničních studentů mimořádným stipendiem
děkanky FPE.
Kritéria:
Pro akademický rok 2011/2012 je základní částka 4000 Kč.
1. Student studuje ve standardní době studia.
− Stipendium je přiděleno pouze studentovi, který studuje ve standardní době
studia. V případě, že standardní dobu studia překročí, výplata stipendia mu je
pozastavena.
2. Student dosahuje studijních výsledků v rozmezí výborné až velmi dobré (vážený
studijní průměr, dále VSP, v rozmezí 1,00 – 2,50) a základní částka se navyšuje od
VSP 2,00 za každých 0,05 o 100 Kč, tedy takto:
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− Pokud je VSP studenta v intervalu 2,51 až 3,00, je základní částka snížena o
1000 Kč. Je tedy vypláceno 3000 Kč.
− Pokud je VSP studenta v intervalu 3,01 až 3,40, je základní částka snížena o
2000 Kč. Je tedy vypláceno 2000 Kč.

− Pokud je za zimní semestr VSP studenta 3,41 a horší, stipendium není
vypláceno.
− Vyplácení tohoto stipendia nemá vliv na případné vyplácení prospěchového
stipendia.
Pokud student získal v daném semestru alespoň 26 kreditů, základní částka je
dále navýšena za každý kredit o 200,- Kč, maximálně však o 1000,- Kč (tj. do 30
kreditů), tedy takto:
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3. Student prvního ročníku.
− Student prvního ročníku bakalářského studia pobírá v zimním semestru
pouze základní částku. Od letního semestru se výše stipendia stanoví podle
tohoto pokynu.
− U studenta prvního ročníku navazujícího magisterského studia je v zimním
semestru výše stipendia určena výsledky studia v letním semestru třetího
ročníku bakalářského studia.
4. Student nepobírá stipendium v rámci programu INTERSTUD.
− Studentovi lze mimořádné stipendium děkanky FPE pro zahraniční studenty
přiznat pouze v případě, že nepobírá stipendium v rámci projektu
INTERSTUD.
Proces předkládání a schvalování žádostí o stipendium:
1. Žádost podávají zahraniční studenti dvakrát ročně. Pro zimní semestr (září až únor)
k 31. 8., pro letní semestr (březen až srpen) k 28. 2.
2. Žádost je nutno podat na studijní oddělení FPE, žádosti zpracovává sekretářka
proděkanů (J. Lavičková).
3. Žádosti jsou projednány kolegiem děkanky. Jména zahraničních studentů a výše
přiznaného stipendia, jsou zveřejněna na úřední desce fakulty.

V Plzni 3. 9. 2011
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Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

