V Brně 15. 8. 2016
č.j. 13704/2016-491

Vyhláška děkana LDF č.1/2016

o stanovení výše a výplaty prospěchových stipendií v akademickém roce 2016/2017
I. Úvodní ustanovení
Vyhláška děkana LDF o stanovení výše a výplaty prospěchových stipendií v akademickém roce
2015/16 stanovuje podmínky pro přiznání prospěchového stipendia a jeho výplaty.
Vyhláška navazuje na III. úplné znění Stipendijního řádu Mendelovy univerzity v Brně,
registrovaného MŠMT ČR dne 28.11.2014 pod č.j. MSMT-41803/2014 a na I. úplné znění
Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních
programech Mendelovy univerzity v Brně, registrovaného MŠMT dne 11.6.2013 pod č.j. MSMT25657/2013-30.

II. Prospěchové stipendium
1. Prospěchové stipendium za vynikající studijní výsledky v uplynulém akademickém roce může
být studentům přiznáno při splnění následujících podmínek:
a) vykonání zkoušek (úspěšné ukončení) ze všech zapsaných studijních předmětů,
b) dosažení v rozhodujícím období průměrného prospěchu lepšího než 1,50 (tj.
max. 1,49), uvedeného v UIS (vážený průměr),
c) zapsání studenta do studia vyššího ročníku nebo absolventa bakalářského
studijního programu do 1. ročníku navazujícího magisterského studijního programu,
d) podání žádosti o stipendium studentem nejpozději do jednoho měsíce ode dne
zápisu do studia bezprostředně navazujícího akademického roku, tj. do 14. 10. 2016.
Žádost se podává prostřednictvím studijního oddělení na příslušném tiskopise. V žádosti je třeba
řádně vyplnit následující údaje: jméno a příjmení, UID, stávající ročník a semestr, studijní program
a obor, prospěchový průměr vážený (z UIS) a číslo účtu peněžního ústavu, kam má být stipendium
zasláno.
Výše prospěchového stipendia bude stanovena děkanem LDF na základě objemu disponibilních
finančních prostředků a na počtu studentů s nárokem na tento druh stipendia.
Na rozhodnutí o přiznání stipendia se vztahuje § 68 zákona o vysokých školách. Rozhodnutí se
doručuje do vlastních rukou studenta na studijním oddělení fakulty. Nebude-li možno tímto
způsobem rozhodnutí doručit, platí za den doručení 15. den vyvěšení na úřední desce fakulty.
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