Opatření
děkana Fakulty informatiky a statistiky
č. 01/2018 ze dne 14. 3. 2018
o stanovení výše doktorského stipendia
podle čl. 7 odst. 2 Stipendijního řádu VŠE
Čl. 1
Doktorské stipendium je přiznáno všem studentům doktorských studijních programů v prezenční
formě studia. Je vypláceno pouze po dobu standardní délky studia, tj. po dobu 36 měsíců studentům
doktorských studijních programů se standardní délkou studia 3 roky a po dobu 48 měsíců studentům
doktorských studijních programů se standardní délkou studia 4 roky.
Čl. 2
1.
2.
3.
4.

5.

Doktorské stipendium má dvě složky, nárokovou a nenárokovou.
Nároková složka je vyplácena pravidelnou měsíční částkou v průběhu celého akademického roku.
Její výše činí 8.000,- Kč.
Po úspěšném složení státní doktorské zkoušky se nároková složka doktorského stipendia
stanovená podle odst. 2 zvyšuje od následujícího měsíce o 1.000,- Kč měsíčně.
Nenároková složka se přiznává za kvalitní výsledky ve studiu, ve vědeckovýzkumné a pedagogické
činnosti, popř. v mimořádně tíživé sociální situaci doktoranda. Toto stipendium přiznává děkan na
základě společného návrhu školitele a vedoucího příslušné katedry buď jako jednorázové, nebo
jako měsíční částku tak, aby nebyl překročen celkový limit přidělených účelových prostředků na
doktorská stipendia.
V případě, že se v pravidelném hodnocení práce doktoranda konstatuje neplnění povinností
daných individuálním studijním plánem, může děkan na základě společného návrhu školitele a
vedoucího příslušné katedry v souladu s čl. 7 odst. 4 Stipendijního řádu VŠE doktorské stipendium
snížit, popř. odejmout. Toto snížení, popř. odejmutí nabývá účinnosti od následujícího
kalendářního měsíce po rozhodnutí děkana a trvá nejdéle do dalšího pravidelného hodnocení.
Čl. 3

Stipendium nelze přiznat ani vyplácet, pokud doktorand studuje v jiné než prezenční formě studia, a
dále po dobu přerušení studia; do doby přerušení studia se pro účely přiznání stipendia zahrnují
všechny kalendářní měsíce, v nichž má student přerušeno studium alespoň jeden den.
Čl. 4
1.

2.

Po dobu, kdy byl student podmíněně zapsán do vyššího ročníku, tj. po dobu stanovenou
děkanem ke splnění podmínek řádného zápisu do vyššího ročníku prezenční formy studia, je
studentovi přiznána jen polovina nárokové složky.
Po dobu, po kterou je student prezenční formy studia na výjezdním pobytu v zahraničí, je počínaje
třetím měsícem takového pobytu studentovi přiznána jen nároková složka stipendia.

Čl. 5
Toto opatření nabývá platnosti dnem 14. 3. 2018 a účinnosti dnem 1. 4. 2018 pro všechny studenty
doktorských studijních programů Fakulty informatiky a statistiky VŠE.
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