Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 17/2009

Udělování stipendií na FF UJEP
(1) Směrnice upravuje bližší podmínky pro poskytování stipendií studentům Filozofické fakulty (dále
FF) v souladu se Stipendijním řádem UJEP a zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a
změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon“).
(2) Studentům FF UJEP mohou být děkankou FF UJEP (dále děkankou) přiznána stipendia
prospěchová a mimořádná a ubytovací. Přiznávání a poskytování ubytovacího stipendia se řídí
platným Stipendijním řádem UJEP. Směrnice děkanky FF UJEP proto upravuje způsob
přiznávání mimořádných a prospěchových stipendií, které jsou v působnosti děkanky této
součásti UJEP.
Děkanka FF UJEP může přiznat tato stipendia
•
•
•
•
•

mimořádná stipendia za práci ve studovnách kateder FF UJEP, počítačové učebně a
studentským pomocným vědeckým silám (viz čl.4 této směrnice)
mimořádná katedrální stipendia (viz čl.5 této směrnice) uděluje děkanka na návrh
stipendijní komise FF studentům za vynikající výsledky a reprezentaci FF či v jiných v
případech hodných zvláštního zřetele
mimořádná sociální stipendia uděluje děkanka na návrh stipendijní komise FF studentům v
tíživé sociální a ekonomické situaci (čl.6 této směrnice)
prospěchová stipendia (čl.7 této směrnice)
Směrnice dále upravuje způsob podávání návrhů na stipendia pro studenty PF UJEP a PřF
UJEP, kteří studují v oborech realizovaných katedrami FF UJEP (čl.8 této směrnice)

Mimořádná stipendia se poskytují jednorázově.
(3) Orgány, které zajišťují agendu udělování stipendií na FF UJEP jsou stipendijní komise jednotlivých
kateder FF UJEP a Stipendijní komise FF UJEP.
a) katedrální stipendijní komise
Členy katedrální stipendijní komise jmenuje vedoucí příslušné katedry. Katedrální stipendijní
komise je složena z předsedy a nejméně dvou dalších členů akademické obce UJEP, kteří
jsou akademickými pracovníky nebo studenty příslušné katedry. Počet studentů musí být o
jednoho více než zaměstnanců UJEP. Usnesení komise je přijato, vysloví-li se pro ně
nadpoloviční většina všech členů komise.
b) Stipendijní komise FF UJEP
• Složení komise i způsob hlasování upravuje Stipendijní řád UJEP.
• Stipendijní komise FF UJEP navrhuje rozdělení finančních částek na prospěchové a
mimořádné stipendium.
• Administrativní záležitosti spojené s jednáním stipendijní komise zajišťuje její
předseda nebo jím pověřený člen komise. Předseda se volí hlasováním členů komise.
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(4) Mimořádná stipendia za práci ve studovnách kateder FF UJEP, počítačové učebně a
studentským pomocným vědeckým silám
Podklady pro odměnu studentům za práci ve studovně či počítačové připraví a schvaluje
správce studovny, v případě počítačové učebny její správce. Návrh na odměnu pomocné
vědecké síly předkládá vedoucí katedry. Podklady by měly obsahovat tyto údaje:
• příjmení, jméno studenta
• osobní číslo
• ročník a studijní obor
• rozsah práce studenta v hodinách (v případě pomocné vědecké síly není nutné)
• navrženou finanční částku (odměna za práci ve studovně je určena sazbou 50
Kč/hodina, více je možné studenty, kteří se nadstandardním způsobem podílejí na
chodu knihoven, odměnit prostřednictvím mimořádných katedrálních stipendií - viz
následující bod).
• Dále je nutné přiložit údaj o způsobu převzetí odměny studentem. V případě, že
student požaduje částku poukázat na konto, je nutné doplnit číslo účtu studenta.
Požaduje-li student částku poukázat prostřednictvím osobního výběru je nutné údaje
o studentovi doplnit ještě číslem jeho občanského průkazu a kolonkou pro podpis,
kterým student potvrdí převzetí částky. Peníze pak budou pro studenta připraveny na
pokladně UJEP ve stanovených výplatních termínech.
Vyhotovené a příslušným podpisem správce studovny (počítačové učebny) nebo vedoucího
katedry opatřené podklady pro udělení odměny je pak nutné v tištěné i elektronické podobě
dodat proděkanovi pro studium FF. Stipendia schvaluje děkanka FF UJEP, která vydává
příkaz k jejich vyplacení.

(5) Mimořádná katedrální stipendia studentům za vynikající výsledky a reprezentaci FF či v
jiných v případech hodných zvláštního zřetele
Mimořádná katedrální stipendia se udělují dvakrát za akademický rok v termínech, které
stanoví aktuální harmonogram FF UJEP. Na každý akademický rok je vyčleněn ze
stipendijního fondu FF UJEP objem prostředků pro tato stipendia. O jeho rozdělení na
mimořádná (podle § 91 odst. 2 písm. b) a d), mimořádná“ sociální“ (podle § 91 odst. 2 písm. c)
zákona pro studenty v tíživé sociální situaci) a prospěchová stipendia rozhoduje Stipendijní
komise FF UJEP.
 V případě prospěchových stipendií navrhuje komise výši jednotlivého stipendia,
přičemž výše nesmí překročit částku stanovenou Stipendijním řádem UJEP (čl. 3,
odst. 3).
 V případě mimořádných sociálních stipendií (podle § 91 odst. 2 písm. c zákona)
posuzuje komise jednotlivé žádosti a navrhuje výši stipendia. Nesmí být přitom
překročena maximální výše stanovená Stipendijním řádem UJEP (čl.3, odst. 5.)

U mimořádných katedrálních stipendií je každé katedře přidělena k dispozici
individuální částka, která je stanovena dle počtu studentů katedry k 31.10. daného
akademického roku. (Jednotlivým katedrám FF bude pro odměnu studentů FF UJEP
z celkové sumy stipendijního fondu v tomto akademickém roce poskytnuta částka 250
Kč na 1 normativního studenta katedry.). Studenti, kteří mají zájem o udělení
stipendií, musí podat žádost o stipendium s patřičným odůvodněním (účast na
aktivitách katedry, reprezentace katedry a FF UJEP apod.) Žádost musí být podána
nejpozději do data stanoveného harmonogramem FF UJEP předsedovi katedrální
stipendijní komise. Katedrální stipendijní komise rozhodne o odůvodněnosti žádosti a
v případě kladného stanoviska stanoví i odpovídající výši stipendia. Kritéria pro
udělení stipendií i jejich výše je za dodržení zmíněného limitu na jednotlivou katedru
zcela v kompetenci kateder. Navržená stipendia poté schvaluje vedoucí katedry.
Vedoucí katedrální stipendijní komise je poté postoupí k jednání fakultní stipendijní
komisi nejpozději však týden před jejím konáním. Stipendia poté schvaluje stipendijní
komise FF UJEP, v případě kladného vyjádření tohoto orgánu jeho předseda předloží
návrh stipendií děkance FF UJEP. Ta v případě, že s návrhem komise souhlasí,
vydává příkaz k jejich vyplacení.
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(6) Mimořádná sociální stipendia studentům v tíživé sociální a ekonomické situaci
Student může v případě, že se ocitl ve tíživé sociální či ekonomické situaci, která
ohrožuje jeho další studium, požádat děkanku FF UJEP o udělení mimořádného
sociálního stipendia. Musí tak učinit prostřednictvím standardní žádosti, kterou v níže
stanoveném termínu odevzdá předsedovi stipendijní komise FF UJEP. Mimořádné
sociální stipendium se uděluje jednou za akademický rok v termínu, které stanoví
aktuální harmonogram FF UJEP.
Součástí žádosti musí být tyto údaje:
• jméno
• osobní číslo
•
ročník, studijní obor
• adresa bydliště
• kontaktní údaje (mail, popř.telefon)
• charakteristika způsobu převzetí stipendia
a) v případě osobního převzetí na pokladně UJEP (Hoření 13,
pokladna na rektorátě UJEP, 2. patro) je nutné uvést
aktuální číslo občanského průkazu
b) v případě požadavku na odeslání stipendia na bankovní
konto je nutné uvést číslo konta.
•

Odůvodnění žádosti + přílohy

Stipendijní komise na svém zasedání posoudí odůvodněnost předložené žádosti. V případě
kladného stanoviska určí výši sociálního stipendia a doporučí stipendium udělit. Předseda
stipendijní komise předá návrh komise děkance FF UJEP. Ta v případě, že s návrhem komise
souhlasí, vydává příkaz k jejich vyplacení.

(7) Prospěchové stipendium
O prospěchové stipendium může student požádat v případě, že splnil podmínky, které
stanovuje Stipendijní řád UJEP. Žádost podává student předsedovi Stipendijní komise FF
UJEP prostřednictvím studijního oddělení této součásti univerzity nejpozději do termínu, který
stanovuje aktuální harmonogram FF UJEP. Studijní oddělení spolu s předsedou stipendijní
komise fakulty překontroluje oprávněnost studentova požadavku. V případě, že nejsou
v žádosti shledány nedostatky a výsledky studia žadatele odpovídají podmínkám, které
stanovuje Stipendijní řád UJEP, předloží předseda žádost členům stipendijní komise na jejím
pravidelném zasedání v zimním semestru příslušného akademického roku. Předseda
stipendijní komise předá návrh komise děkance FF UJEP, která vydává příkaz k vyplacení
stipendia.

(8) Podávání návrhů na stipendia pro studenty PF UJEP a PřF UJEP, kteří studují
v oborech realizovaných katedrami FF UJEP
•

Mimořádná stipendia za práci studentů ve studovnách kateder FF UJEP, počítačové učebně
nebo pomocným vědeckým silám.
Návrhy na odměny pro studenty PF a PřF UJEP, kteří vykonávají službu ve studovnách
kateder FF UJEP, předává správce studovny, správce počítačové učebny nebo vedoucí
katedry (v případě odměny pro pomocné vědecké síly) proděkanovi pro studium FF UJEP.
Návrhy by měly být opatřeny náležitostmi, které zmiňuje článek 4 těchto podmínek.
Proděkan pro studium návrhy za FF UJEP schválí a předá odpovědné osobě, která na
Pedagogické fakultě UJEP tuto agendu zajišťuje.

•

Mimořádná katedrální stipendia pro studenty PF UJEP.
Katedry FF UJEP mohou podávat návrhy na mimořádná katedrální stipendia pro studenty PF
UJEP studující v oborech, které realizují jednotlivé katedry FF UJEP (Učitelství pro SŠ a ZŠ
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v daných oborech). Pro jednotlivé katedry vyčleňuje PF UJEP aktuálně dle počtu studentů
individuální částky, které má každá katedra k dispozici. Studenti, kteří mají zájem o udělení
stipendií, musí podat žádost s odůvodněním (účast na aktivitách katedry, reprezentace
katedry apod.). Žádost musí být podána nejpozději ve stanoveném termínu předsedovi
katedrální stipendijní komise. Katedrální stipendijní komise rozhodne o odůvodněnosti žádosti
a v případě kladného stanoviska stanoví i odpovídající výši stipendia. Kritéria pro udělení
stipendií a jejich výše je za dodržení zmíněného limitu na jednotlivou katedru zcela
v kompetenci kateder. Navržená stipendia poté schvaluje vedoucí katedry. Vedoucí katedrální
stipendijní komise je postoupí vedení PF UJEP (vedoucí studijního oddělení či proděkan pro
studium). Návrhy zde schvaluje stipendijní komise této součásti univerzity.
Tato směrnice ruší Směrnici č. 14/2008 Udělování stipendií na FF UJEP.

10.6. 2009
PhDr. Michaela Hrubá, Ph. D.
děkanka FF UJEP
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