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Na základě Stipendijního řádu VUT stanovuji následující podmínky pro přiznání prospěchového stipendia
na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT).
Studujícímu prezenční formy studia v bakalářském nebo navazujícím magisterském studijním programu
na FaVU VUT, který v předchozím úspěšně ukončeném akademickém roce dosáhl vynikajících studijních
výsledků, bude přiznáno prospěchové stipendium. Prospěchové stipendium se stanovuje na základě
váženého studijního průměru.
Stipendia jsou vyplácena bezhotovostně na bankovní účet studenta. Student je povinen pro tento účel zadat
do Informačního systému VUT své bankovní spojení. Pro výplatu všech typů stipendií je student povinen
užívat pouze jeden bankovní účet. Za správnost a úplnost údajů bankovního spojení odpovídá student.
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Článek 1
Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia v bakalářském studijním programu
(1)

Prospěchové stipendium může být přiděleno studentovi ve 2., 3. a 4. ročníku bakalářského studijního
programu, pokud splnil následující podmínky:
a)

získal v předchozím akademickém roce prezenční formy studia alespoň 50 kreditů za povinné
a volitelné předměty, které nebyly uznány z předchozího studia;

b)

v předchozím akademickém roce úspěšně absolvoval všechny zapsané povinné a volitelné
předměty;

c)

dosáhl v předchozím akademickém roce váženého studijního průměru stanoveného v odst. 3;

d)

k datu podání žádosti o stipendium nepřekročil standardní dobu studia danou studijním
programem;

e)

ukončil všechny zapsané předměty nejpozději do konce řádného zkouškového období letního
semestru předchozího akademického roku;

f)

podal žádost o přiznání prospěchového stipendia na příslušném formuláři nejpozději do 20. srpna
stávajícího akademického roku.

(2)

Student 4. ročníku, který ukončí své studium bakalářským stupněm a nepokračuje v návazném
magisterském studiu, ztrácí na stipendium za předchozí akademický rok nárok.

(3)

Výše prospěchového stipendia pro studenty v bakalářském studijním programu je stanovena podle
váženého studijního průměru zaokrouhleného na dvě desetinná místa. Prospěchové stipendium se
vyplácí jednorázově.

vážený studijní průměr

částka vyplacená jednorázově

1,00 – 1,20

12 000 Kč

Článek 2
Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia v navazujícím
magisterském studijním programu
(1)

Prospěchové stipendium může být přiděleno studentovi 2. ročníku navazujícího magisterského
programu, pokud splnil následující podmínky:
a)

získal předchozím akademickém roce alespoň 50 kreditů za povinné a volitelné předměty, které
nebyly uznány z předchozího studia;

b)

v předchozím akademickém roce úspěšně absolvoval všechny zapsané povinné a volitelné
předměty;

c)

dosáhl v předchozím akademickém roce váženého studijního průměru stanoveného v odst. 2;
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d)

k datu podání žádosti o stipendium nepřekročil standardní dobu studia danou studijním
programem;

e)

ukončil všechny zapsané předměty nejpozději do konce řádného zkouškového období letního
semestru předchozího akademického roku;

f)

podal žádost o přiznání prospěchového stipendia na příslušném formuláři nejpozději do 20. srpna
stávajícího akademického roku.

(2)

Výše prospěchového stipendia pro studenty v navazujícím magisterském studijním programu je
stanovena podle váženého studijního průměru zaokrouhleného na dvě desetinná místa. Prospěchové
stipendium se vyplácí jednorázově.

vážený studijní průměr

částka vyplacená jednorázově

1,00 – 1,20

12 000 Kč

Článek 3
Společná ustanovení
(1)

Prospěchové stipendium se vyplácí jednorázově, nejpozději do konce měsíce listopadu.

(2)

Vyplácení prospěchového stipendia se zastavuje, pokud:
a)

student přerušil studium, nebo mu bylo studium ukončeno;

b)

bylo zahájeno řízení o ukončení studia;

c)

nabylo právní moci rozhodnutí o uložení sankce za disciplinární přestupek;

d)

student překročil standardní dobu studia daného studijního programu.

(3)

Výjimky z výše uvedených podmínek povoluje v odůvodněných případech děkan.

(4)

Pokyn nabývá účinnosti dnem vydání a bude použit pro stanovení prospěchových stipendií
v aktuálním akademickém roce.

V Brně dne 4. 3. 2019

doc. MgA. Filip Cenek, v. r.
děkan FaVU VUT
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