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SMĚRNICE DĚKANA Č. 6/2017
Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia
v akademickém roce 2017/18
Studujícímu prezenční formy studia v bakalářském nebo navazujícím magisterském studijním
programu na FSI, který v předcházejícím akademickém roce nebo ve stanovené etapě studia dosáhl
vynikajících studijních výsledků, bude přiznáno prospěchové stipendium (čl. 3 Stipendijního řádu
VUT v Brně). Prospěchové stipendium se stanovuje na základě váženého studijního průměru (čl. 15
Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně).
Na základě čl. 3 Stipendijního řádu VUT v Brně stanovuji následující podmínky pro přiznání
prospěchového stipendia na FSI.

Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia v bakalářském studijním programu
1. V celém akademickém roce se prospěchové stipendium přizná studentovi v bakalářském
studijním programu, který současně splní následující podmínky a) až f):
a) získal v předchozím akademickém roce v rámci prezenční formy studia na VUT v Brně
alespoň 50 kreditů za povinné a povinně volitelné předměty, které nebyly uznány
z předchozího studia,
b) v předchozím akademickém roce úspěšně absolvoval všechny zapsané povinné a povinně
volitelné předměty,
c) dosáhl v předchozím akademickém roce váženého studijního průměru stanoveného v odst. 2,
d) k datu podání žádosti o stipendium nepřekročil standardní dobu studia danou studijním
programem; přitom se započítává doba předchozího neúspěšného studia dle zákona
o vysokých školách,
e) v případě, že studuje studijní program v posledním ročníku studia bakalářského studijního
programu, získal v předminulém roce svého studia alespoň 50 kreditů za aktivně zakončené
povinné a povinně volitelné předměty a současně dosáhl váženého studijního průměru
nejvýše 1,80,
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f) podal žádost o přiznání prospěchového stipendia v prvních dvou týdnech zimního semestru
akademického roku. V případě, že informační systém Studis (záložka Stipendia a poplatky)
vyhodnotí splnění podmínek a) až e), podává se žádost pouze elektronicky (stiskem tlačítka
Podat žádost o prospěchové stipendium). V případě, že splnění některé z podmínek a) až e)
je nutno doložit ze studia mimo VUT v Brně, podává student žádost písemně své studijní
referentce (předvyplněný formulář se vytiskne z informačního systému Studis).
2. Výše prospěchového stipendia pro studenty v bakalářském studijním programu je rozdělena
do čtyř pásem podle váženého studijního průměru zaokrouhleného na dvě desetinná místa:
Pásmo

Vážený studijní
průměr

Částka vyplacená
měsíčně

1.

1,00 – 1,05

3 000 Kč

2.

1,06 – 1,10

2 000 Kč

3.

1,11 – 1,30

1 400 Kč

4.

1,31 – 1,40

1 000 Kč

Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia v navazujícím magisterském
studijním programu
3. V celém akademickém roce se prospěchové stipendium přizná studentovi v navazujícím
magisterském studijním programu, který současně splní následující podmínky a) až f):
a) získal v předchozím akademickém roce v rámci prezenční formy studia na VUT v Brně
alespoň 50 kreditů za povinné a povinně volitelné předměty, které nebyly uznány
z předchozího studia,
b) v předchozím akademickém roce úspěšně absolvoval všechny zapsané povinné a povinně
volitelné předměty,
c) dosáhl v předchozím akademickém roce váženého studijního průměru stanoveného v odst. 4,
d) k datu podání žádosti o stipendium nepřekročil standardní dobu studia danou studijním
programem; přitom se započítává doba předchozího neúspěšného studia dle zákona
o vysokých školách,
e) v případě, že studuje studijní program v posledním roce navazujícího magisterského studia
a získal v posledním roce úspěšně ukončeného bakalářského studia alespoň 50 kreditů
za aktivně zakončené povinné a povinně volitelné předměty a současně dosáhl váženého
studijního průměru nejvýše 1,50,
f) podal žádost o přiznání prospěchového stipendia v prvních dvou týdnech zimního semestru
akademického roku. V případě, že informační systém Studis (záložka Stipendia a poplatky)
vyhodnotí splnění podmínek a) až e), podává se žádost pouze elektronicky (stiskem tlačítka
Podat žádost o prospěchové stipendium). V případě, že splnění některé z podmínek a) až e)
je nutno doložit ze studia mimo VUT v Brně, podává student žádost písemně své studijní
referentce (předvyplněný formulář se vytiskne z informačního systému Studis).
4. Výše prospěchového stipendia pro studenty v navazujícím magisterském studijním programu
je rozdělena do čtyř pásem podle váženého studijního průměru zaokrouhleného na dvě desetinná
místa:
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Pásmo
1.

Vážený studijní
průměr
1,00

Částka vyplacená
měsíčně
3 000 Kč

2.

1,01 – 1,05

2 000 Kč

3.

1,06 – 1,10

1 400 Kč

4.

1,11 – 1,30

1 000 Kč

Společná ustanovení
5. Prospěchové stipendium dle odst. 1 resp. 3 se vyplácí po dobu akademického roku.

Nárok na výplatu prospěchového stipendia dle odst. 1 a 3 této směrnice vzniká v měsících:

září až srpen (tj. 12 výplat),

září až červen (tj. 10 výplat) při studiu v posledním roce standardní doby studia.

Prospěchová stipendia budou vyplácena formou převodu na bankovní účet studenta,
a to vždy nejpozději k 15. dni kalendářního měsíce, ve kterém vzniká nárok na výplatu
stipendia, s výjimkou měsíce září. Za tento měsíc bude předmětné stipendium vyplaceno
v říjnovém termínu výplaty.
6. Vyplácení prospěchového stipendia se zastavuje (dle čl. 3 Stipendijního řádu VUT v Brně),
pokud:
a)
b)
c)
d)

student přerušil studium nebo mu studium bylo ukončeno,
bylo zjištěno, že student neplní studijní povinnosti,
nabylo právní moci rozhodnutí o uložení sankce za disciplinární přestupek,
student překročil standardní dobu studia daného studijního programu; přitom se započítává
doba předchozího neúspěšného studia dle zákona o vysokých školách.

Pokud některá z rozhodných událostí a) až d) nastane do 10. kalendářního dne měsíce včetně,
stipendium se nevyplatí již v tomto měsíci.
Nastane-li některá z rozhodných událostí a) až d) po 10. kalendářním dni měsíce, nevyplatí se
stipendium od následujícího měsíce.
7.

Prospěchové stipendium nelze přiznat studentům, kteří jsou již absolventy navazujícího
magisterského studijního programu, a studentům bakalářského studijního programu, kteří jsou
již absolventy bakalářského studijního programu.

8.

Student, který nezískal rozhodné studijní výsledky potřebné k přiznání prospěchového
stipendia na VUT v Brně, dodá společně s žádostí o prospěchové stipendium doklad o této
skutečnosti, potvrzený školou, na které příslušné studium absolvoval.

9.

Výjimky z výše uvedených pravidel povoluje v odůvodněných případech děkan.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem uvedeným v jejím záhlaví.

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
děkan
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