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ČLÁNEK 1

PŘEDMĚT ÚPRAVY

Stipendia jsou vyplácena na základě Stipendijního řádu VUT v Brně (podle § 17 odst. 1 písm. zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a o změně a doplnění dalších zákonů).
Prospěchové stipendium
Přiznává se studentům prezenčního i kombinovaného studia, kteří dosáhli v předcházejícím
akademickém roce vynikajících studijních výsledků. Pro udělení stipendia je třeba, aby student získal
v předcházejícím akademickém roce alespoň 45 kreditů. Částky přiznané jednotlivým prospěchovým
kategoriím v každém ročníku studia jsou odstupňovány podle váženého studijního průměru (VSP)
následovně:
a) 4000 Kč pro VSP = 1,00;
b) 3000 Kč pro 1,00 < VSP ≤ 1,10;
c) 1500 Kč pro 1,10 < VSP ≤ 1,30;
d) 700 Kč pro 1,30 < VSP ≤ 1,50.
Vážený studijní průměr se stanoví podle čl. 15 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výsledná hodnota
VSP se v informačním systému zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Stipendium se studentům
vyplácí měsíčně po dobu akademického roku. Další doplňující kritéria pro přiznání prospěchového
stipendia stanovuje Směrnice děkana č. 2/2019 Pravidla pro stanovení stipendií na FEKT, umístěná
na adrese https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fekt/smernice-c-2-2019-pravidlapro-stanoveni-stipendii-na-fekt-d186336.

Rozhodnutí děkana 55/2019

Mimořádné stipendium
Je stipendium jednorázové (viz čl. 8 Stipendijního řádu VUT), které se zpravidla přiznává na žádost
studenta nebo na návrh vedoucího pracovníka VUT.

Výše uvedená stipendia jsou vyplácena na základě Stipendijního řádu VUT v Brně (podle § 17 odst.
1 písm. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a o změně a doplnění dalších
zákonů).
Žádosti o prospěchové stipendium mohou podávat studenti prezenční i kombinované formy studia
bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu. Vyplněné a podepsané žádosti
o prospěchové stipendium předejte na studijní oddělení FEKT VUT paní Ivetě Ročkové N2.22,
nejpozději do 9. 10. 2019.

ČLÁNEK 2

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato vnitřní norma nabývá účinnosti v den uvedený v jejím záhlaví.
prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. v. r.
děkan FEKT VUT v Brně
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