Pokyn č. P/03/2009
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 2009/2010 je základní částka 4000,- Kč.
1. Student studuje ve standardní době studia.
− Stipendium je přiznáno pouze studentovi, u něhož celková doba studia nepřekročí
standardní dobu studia (bakalářské programy 3 roky, navazující magisterské
programy 2 roky). V případě, že standardní dobu studia překročí, výplata stipendia
mu je pozastavena.
2. Student dosahuje studijních výsledků v rozmezí váženého studijního průměru (VSP) 1,00
– 2,50. Od hodnoty VSP 1,99 se základní částka navyšuje za každých 0,05 o 100,- Kč,
tedy takto:
VSP
Navýšení
VSP
Navýšení
2,50 – 2,00
0
1,49 – 1,45
1100
1,99 – 1,95
100
1,44 – 1,40
1200
1,94 – 1,90
200
1,39 – 1,35
1300
1,89 – 1,85
300
1,34 – 1,30
1400
1,84 – 1,80
400
1,29 – 1,25
1500
1,79 – 1,75
500
1,24 – 1,20
1600
1,74 – 1,70
600
1,19 – 1,15
1700
1,69 – 1,65
700
1,14 – 1,10
1800
1,64 – 1,60
800
1,09 – 1,05
1900
1,59 – 1,55
900
1,04 – 1,00
2000
1,54 – 1,50
1000
− Vyplácení tohoto stipendia nemá vliv na případné vyplácení prospěchového
stipendia.
− Pokud VSP studenta klesne pod hranici 2,50 (tj. 2,51 a horší), pak je základní
částka snížena o 1000,-Kč za každých 0,25 VSP, tedy takto:
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3. 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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4. Kritérium VSP a kritérium počtu získaných kreditů je počítáno vždy z výsledků
aktuálního semestru, tj. pro žádosti na letní semestr z výsledků zimního semestru právě
probíhajícího akademického roku a pro žádosti na zimní semestr z výsledků letního
semestru předešlého akademického roku.
5. Student prvního ročníku.
− V zimním semestru pobírá student prvního ročníku bakalářského i navazujícího
magisterského studia pouze základní částku. V letním semestru mu je přiznáno
stipendium na základě kritérií stanovených tímto pokynem.
6. 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 1. 9. 2009

Doc. Ladislav Čepička, Ph.D.
Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

