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Článek 1
Předmět úpravy
1.

Tato směrnice podle článku 9 Statutu FIT a v souladu s článkem 3 odstavcem 3 Stipendijního
řádu VUT doplňuje Stipendijní řád VUT a upřesňuje podmínky pro přiznání stipendia
a podrobnosti jejich procesního zajištění na FIT.

Článek 2
Prospěchové stipendium
1. Prospěchové stipendium se poskytuje studentům prezenčního studia, kteří v příslušném
akademickém roce patřili podle váženého studijního průměru (po odseknutí číslic za setinami)
mezi:
a) 2 % nejlepších studentů v daném ročníku (dále „vyšší prospěchové stipendium“),
b) 5 % nejlepších studentů v daném ročníku, ale nepatřili mezi studenty splňující přechozí
bod (dále „nižší prospěchové stipendium“).
Celková částka určená na prospěchová stipendia se nejdříve rozdělí do jednotlivých ročníků podle
počtu studentů v ročníku vynásobeného koeficientem:
a) 1,0 pro 1. ročník bakalářského studijního programu,
b) 1,5 pro 2. ročník bakalářského studijního programu a
c) 2,0 pro 1. ročník navazujícího magisterského studijního programu.
Částka připadající na daný ročník se pak rozdělí mezi jednotlivé studenty ročníku mající nárok na
prospěchové stipendium tak, aby poměr mezi vyšším a nižším prospěchovým stipendiem pro
daný ročník byl 3: 1. Do kategorie pobírající vyšší (resp. nižší) prospěchové stipendium budou
zařazeni všichni studenti, kteří mají shodný vážený studijní průměr, jako poslední student mající
nárok na vyšší (resp. nižší) prospěchové stipendium.
2. Pro přiznání prospěchového stipendia je třeba, aby student získal v daném akademickém roce
alespoň 54 kreditů, byl úspěšný ve všech zapsaných předmětech a pokračoval ve studiu
v následujícím akademickém roce ve stejném studijním programu.
3. Pro potřeby přiznávání prospěchových stipendií se počet studentů v daném ročníku určí jako
počet aktivních studentů k poslednímu dni zkouškového období letního semestru příslušného
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akademického roku a vážený studijní průměr pro jednotlivé studenty pak poslední den prázdnin
příslušného akademického roku. Do hodnocení jsou zahrnuty i předměty, které student na
základě povolení absolvoval v daném semestru na jiné fakultě VUT v Brně nebo na jiné univerzitě,
a tyto předměty byly studentovi uznány příslušným proděkanem.
4. Prospěchové stipendium je vypláceno v následujícím akademickém roce měsíčně, a to ve
2. ročníku bakalářského studijního programu za měsíce září až srpen a v ostatních případech za
měsíce září až květen. Prospěchové stipendium je vypláceno bezhotovostně na bankovní účet
studenta v prvním týdnu následujícího měsíce.

Článek 3
Mimořádné stipendium
1. Mimořádné stipendium podle čl. 4 odst. 1 písm. a) Stipendijního řádu VUT bude přiznáno
studentům, kteří absolvují bakalářský nebo navazující magisterský studijní program
a) s výbornými studijními výsledky (vážený studijní průměr za celé studium nepřevyšuje
hodnotu 1,50) a u státní závěrečné zkoušky prokáží výborné znalosti (všechny části státní
závěrečné zkoušky jsou hodnoceny stupněm A) nebo
b) s velmi dobrými studijními výsledky (vážený studijní průměr za celé studium nepřevyšuje
hodnotu 2,00) a u státní závěrečné zkoušky prokáží velmi dobré znalosti (celkové
hodnocení státní závěrečné zkoušky je nejhůře stupněm C).
Částky těchto mimořádných stipendií budou stanoveny tak, aby poměr mezi částkami stipendia
v bakalářském studijním programu a v navazujícím magisterském studijním programu byl 2 : 3
a poměr mezi částkami stipendia za výborné studijní výsledky (bod a) a za velmi dobré studijní
výsledky (bod b) byl 4 : 1.

Článek 4
Doktorské stipendium
1. Děkan v souladu s čl. 6 odst. 4 Stipendijního řádu VUT stanoví maximální měsíční částky v Kč na
doktorská stipendia v prvním, druhém, třetím a čtvrtém roce studia tak, aby mezi nimi byly
zachovány poměry 5 : 6 : 7 : 7.
2. Školitel doktoranda může navrhnout děkanovi změnu výše stipendia doktoranda tak, aby nebyla
překročena příslušná maximální měsíční částka vyhlášená děkanem. Tuto částku nelze překročit
ani v případě, že by po jistou část roku byla doktorandovi výplata stipendia zastavena, nebo
přiznána částka nižší než maximální. Takto nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny
do fondu mimořádných stipendií.

Článek 5
Přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení
1. Prospěchová stipendia za akademický rok 2016/17 budou vyplacena podle dosavadní úpravy,
tedy jednorázově v měsíci září podle výsledků dosažených v letním semestru akademického roku
2016/17.
2. Ke dni platnosti této směrnice se zrušuje Směrnice děkana FIT doplňující Stipendijní řád VUT
v Brně vydaná jako rozhodnutí děkana FIT č. 34/2010 dne 23. 8. 2010.
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3. Tato směrnice byla schválena AS FIT podle článku 15 odst. 3 písm. b) Statutu FIT dne 12. 9. 2017.
4. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení AS FIT.

prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.
předseda AS FIT

prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík
děkan FIT
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