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Článek 1
Všeobecná ustanovení

1. V souladu s § 62 odst. (1) písm. i) a § 91 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon“) a Stipendijním řádem Technické univerzity v Liberci (dále
jen „SŘ TUL“) se upravují pravidla pro přiznávání stipendia studentům bakalářských a magisterských
studijních programů uskutečňovaných Fakultou zdravotnických studií (dále jen „fakulta“) za
vynikající studijní výsledky.

Článek 2
Druhy stipendií

1. Technická univerzita v Liberci, Fakulta zdravotnických studií může přiznávat studentům fakulty
stipendia podle čl. 3 SŘ TUL.
2. Tato směrnice stanovuje kritéria a upřesňuje podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní
výsledky (tzv. prospěchové stipendium). Další druhy stipendií se řídí podle SŘ TUL.
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Článek 3
Stipendium za vynikající studijní výsledky

1. Stipendium lze přiznat studentům prezenčního bakalářského a prezenčního magisterského studia
po dobu 10 měsíců příslušného akademického roku v měsících září až červen za vynikající studijní
výsledky.

Článek 4
Kritéria pro udělení stipendia za vynikající studijní výsledky

1. Stipendium lze přiznat studentům, jejichž aritmetický studijní průměr nepřekročí 2,0 v uplynulém
akademickém roce. Do průměrného prospěchu se započítávají konečné výsledky všech zkoušek
a klasifikovaných zápočtů předmětů uvedených v příslušném studijním programu pro uplynulý
ročník jako povinné, povinně volitelné předměty nebo volitelné, včetně uznaných zkoušek ze studia
na jiné fakultě.
2. Stipendium se poskytuje na základě žádosti, ve které student uvede své studijní výsledky
za předchozí akademický rok studia podle studijního plánu. Žádost podá prostřednictvím studijního
oddělení nejpozději do data pro splnění studijních povinností určeného harmonogramem TUL.
3. Stipendijní základy na každý akademický rok stanoví děkan podle počtu studentů a finančních
možností fakulty.
4. Výše stipendia je stanovena na základě prostého aritmetického průměru následovně:
a)

průměrný prospěch v rozmezí 1,00 – 1,30 100 % stipendijního základu/měsíc;

b)

průměrný prospěch v rozmezí 1,31 – 1,50 80 % stipendijního základu/měsíc;

c)

průměrný prospěch v rozmezí 1,51 – 2,00 60 % stipendijního základu/měsíc.

5. Stipendium se neposkytuje:
a)

v prvním roce studia,

b)

studentům, kteří v předchozím akademickém roce studia nesplnili všechny studijní povinnosti
určené studijním plánem nejpozději do data určeného harmonogramem TUL,

c)

v době přerušení studia,

d)

při překročení standardní doby studia,

e)

studentům, kterým byla po dobu jejich studia uložena sankce za disciplinární přestupek.

6. Stipendia lze poskytovat i studentům vyslaným fakultou na část studia na zahraniční vysoké škole.
7. Děkan může přiznané stipendium odejmout v případě závažného porušení povinností studenta
podle § 63 zákona o vysokých školách.
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Článek 5
Společná ustanovení

1. Podmínky poskytování dalších stipendií se řídí SŘ TUL.
2. Výši finančních zdrojů na jednotlivé druhy stipendií navrhuje pro příslušný akademický rok děkan
a vyjadřuje se k nim akademický senát fakulty. Při stanovování výše jednotlivých druhů stipendií
vychází fakulta ze svých finančních zdrojů a možností a z počtu studentů, kteří splnili podmínky pro
jejich přiznání.
3. O přiznání stipendia a jeho výši rozhoduje děkan.
4. Doručování rozhodnutí o přiznání stipendia upravuje čl. 3 odst. 4 Statutu TUL.
5. Stipendium je vypláceno po nabytí právní moci rozhodnutí. Pokud stipendium nelze studentovi
vyplatit, může být rozhodnuto do tří měsíců od doručení rozhodnutí o přiznání stipendia o jeho
odnětí.
6. Dnem, kdy student přestane splňovat podmínky pro přiznání stipendia, pozbývá nároku na jeho
přiznání, případně na výplatu již přiznaného stipendia.
7. Stipendia jsou vyplácena bezhotovostně na bankovní účty studentů vedené v české měně. K tomu
účelu jsou příjemci povinni zapsat do IS STAG své bankovní spojení. Za správnost údajů odpovídá
student. Pouze v mimořádných a odůvodněných případech lez stipendia na žádost studenta vyplatit
v hotovosti.
8. Při nedostatku finančních prostředků nelze stipendia ani jiné formy podpory studentům vyplácet
a nelze na ně uplatňovat nárok.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

1. Tato směrnice nabývá platnosti dnem schválení v hlavičce směrnice a účinnosti dnem zveřejnění.
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