OZNÁMENÍ
o podávání žádostí o prospěchová stipendia studentů PEF MENDELU
Proděkan pro vzdělávací činnost upozorňuje studenty na možnost přiznání prospěchového stipendia,
pokud jsou splněny podmínky jeho přiznání a pokud byla řádně a včas podána příslušná žádost.
Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia stanovuje vyhláška děkana č. 2/2019 v § 2 jako:
(1) Student PEF má nárok na přiznání
prospěchového stipendia při splnění podmínek
uvedených v článku 3 stipendijního řádu,
pokud současně splní následující podmínky:
a) byl studentem fakulty v příslušném typu
studia po celé dva předchozí semestry
předchozího akademického roku (dále jen
rozhodné období);
b) splnil
veškeré
studijní
povinnosti
předepsané doporučeným studijním plánem
v rozhodném období;
c) v rozhodném období úspěšně ukončil
všechny zapsané předměty a je zapsán do
následujícího ročníku;
d) jeho „vážený průměr z odstudovaných
předmětů za akademický rok (včetně
neúspěšně ukončených předmětů)“ je za
rozhodné období menší než 1,5;
e) podal si žádost o přiznání stipendia
do konce měsíce října akademického roku
následujícího po rozhodném období.

(1) The merit scholarship may be granted to an
FBE student when meeting the criteria listed in
article 3 of the Scholarship Regulations, if, in
addition, he/she meets the following criteria:
a) was a student of the Faculty in the
appropriate study type throughout the
previous two semesters of the previous
academic year (hereinafter referred to as the
"relevant period");
b) fulfilled all his/her study duties prescribed by
the recommended study plan during the
relevant period;
c) successfully completed all enrolled courses
during the relevant period and is enrolled to
the next academic year;
d) his/her "weighted average score for studied
courses for an academic year (including
unsuccessfully completed ones)" is less than
1.50 for the relevant period;
e) filed an application for scholarship by the end
of October of the academic year following
the relevant period.

(2) Výše přiznaného prospěchového stipendia je
odvislá od studijních výsledků studentů fakulty,
počtu studentů fakulty splňujících podmínky
výplaty prospěchového stipendia a výše
stipendijního fondu.

(2) The amount of merit scholarship depends on
the learning outcomes of the Faculty students,
the number of the Faculty students meeting
the criteria for granting the merit scholarship,
and the available financial resources of the
Scholarship Fund.

Písemnou žádost na formuláři žádost o přiznání a výplatu stipendia studentu Provozně ekonomické
fakulty, nebo na podepsané e-žádosti vytištěné z UIS se všemi náležitostmi studenti podávají v období
od 23. 9. 2019 do 23. 10. 2019 v úředních hodinách (pondělí od 9:00 do 12:00 a středa od 10:00 do
12:00) v místnosti 6.11, Ústav 117-PEF, páté patro budovy Q referentce stipendijní agendy Dagmaře
Škubalové.
V Brně 5. září 2019

Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. v.r.
proděkan PEF MENDELU

