OPATŘENÍ
DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
Č. 2/2017
KE STIPENDIÍM
NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V

PRAZE

Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen „FMV“) na základě ustanovení Stipendijního
řádu Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „stipendijní řád“) stanoví:
§1
Rozsah platnosti
Toto opatření stanoví podmínky pro přiznávání stipendií na FMV v akademickém roce
2017/2018. Vztahuje se na studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních
programů, uskutečňovaných na FMV.
§2
Druhy stipendií
V souladu se stipendijním řádem může být studentům FMV děkanem přiznáno:
a) prospěchové stipendium,
b) mimořádné stipendium,
c) doktorské stipendium.
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§3
Prospěchové stipendium
Prospěchové stipendium může být přiznáno studentům bakalářských studijních oborů
studijního plánu E, kteří současně:
a) jsou studenty 3. a vyššího semestru,
b) dosáhli za akademický rok 2016/2017 studijního průměru do 1,20 včetně,
c) získali za akademický rok 2016/2017 minimálně 57 kontrolních kreditů.
Prospěchové stipendium může být přiznáno studentům navazujících magisterských
studijních oborů studijního plánu E, kteří současně:
a) jsou studenty 1. a vyššího semestru,
b) dosáhli za akademický rok 2016/2017 (včetně studia v bakalářském studijním
programu v rámci VŠE) studijního průměru do 1,20 včetně s tím, že v případě, že jsou
studenty 2. semestru, musí tento průměr dosáhnout jak za poslední semestr
bakalářského studia v rámci VŠE, tak za první semestr navazujícího magisterského
studia,
c) získali za akademický rok 2016/2017 minimálně 57 kontrolních kreditů; tato
podmínka se nevztahuje na studenty, kteří v letním semestru akademického roku
2014/2015 dokončili bakalářské studium v rámci VŠE ve standardní době studia.
Prospěchové stipendium nemůže být přiznáno studentům v:
a) 7. a vyšším semestru bakalářského studijního oboru,
b) 5. a vyšším semestru navazujícího magisterského studijního oboru.
Prospěchové stipendium nenáleží za měsíce červenec a srpen.
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§4
Mimořádné stipendium
Mimořádné stipendium bude přiznáno studentům, kteří se zapojují do vědecko-výzkumné
a pedagogické činnosti fakulty (dále jen „studentské pomocné vědecké síly“). O povolení
činnosti studentské pomocné vědecké síly rozhoduje proděkan pro pedagogickou činnost
na základě žádosti studenta, doporučené pracovištěm fakulty. Maximální výše stipendia za
každý odpracovaný měsíc (v rozsahu 30 hodin) je 2000,-- Kč. Za kontrolu vykonané práce
odpovídá vedoucí pracoviště. Konkrétní výše stipendia za odpracovaný měsíc je
stanovena na základě návrhu vedoucího pracoviště v závislosti na objemu disponibilních
finančních zdrojů. Maximální počet studentských pomocných vědeckých sil je stanoven
jako 0,25 násobek počtu akademických pracovníků (přepočítaného na celé úvazky)
daného pracoviště. Samostatná studentská pomocná vědecká síla může být přidělena
děkanovi, každému proděkanovi a každé studijní referentce, jakož i pro tvorbu webových
stránek FMV.
Mimořádné stipendium může být přiznáno absolventům, kteří obdrží vysokoškolský
diplom s vyznamenáním.
Mimořádné stipendium může být přiznáno studentům, kteří absolvují praxe a stáže
v zahraničí v rámci studia v akreditovaném programu FMV a jejichž výsledky jsou
součástí studijních výsledků. Platí přitom tyto podmínky:
a) Stáž se koná v zemích, které nejsou zapojeny do programu LLP/Erasmus, v institucích
Evropské unie nebo v národních diplomatických misích, anebo je kratší než 3 měsíce.
b) Vysílaný student musí být řádně zapsán ke studiu na Fakultě mezinárodních vztahů
v průběhu celého svého pobytu v zahraničí.
c) Student může získat finanční podporu maximálně pro období 3 měsíců. Delší trvání
pracovní stáže je možné, ale student již nemá nárok na dodatečnou finanční podporu
ze zdrojů spravovaných FMV.
d) Podmínkou je práce na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého Pracovního
plánu (Training agreement).
Další mimořádná stipendia mohou být přiznána podle stipendijního řádu.
§5
Doktorské stipendium

Doktorské stipendium se vyplácí podle Stipendijního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze,
čl. 7, takto:
1. Nároková složka doktorského stipendia je vyplácena pravidelnou měsíční částkou ve výši
Kč 6.000,- studentům 1. ročníku,
Kč 6.500,- studentům 2. ročníku,
Kč 7.000,- studentům 3. ročníku.
2. Po dobu, po kterou je student podmíněně zapsán do vyššího ročníku, je studentovi
přiznána jen polovina výše uvedené nárokové částky. Nároková složka stipendia v plné
výši se vyplatí počínaje následujícím měsícem po datu splnění podmínek pro řádný zápis
do vyššího ročníku prezenční formy studia.
3. Po úspěšném složení státní doktorské zkoušky se od následujícího měsíce nároková složka
doktorského stipendia zvyšuje o Kč 500,- měsíčně.
§6
Průměrný prospěch
1. Průměrný prospěch se vypočítá podle platného Studijního a zkušebního řádu.
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§7
Žádost o stipendium
1. O prospěchové a mimořádné stipendium, vyjma stipendií poskytnutých z podnětu
děkanátu, musí student písemně požádat s tím, že o některá mimořádná stipendia lze žádat
také e-žádostí přes ISIS.
2. Termín odevzdání žádosti o prospěchové stipendium je 30. září 2017. Náležitosti žádosti
o stipendium je k dispozici na http://fmv.vse.cz/. Řádně vyplněná žádost se odevzdává ežádostí přes ISIS.
3. O mimořádné stipendium lze požádat kdykoliv v průběhu akademického roku.
§8
Přiznání stipendia
O přiznání stipendia rozhoduje děkan na základě návrhu Stipendijní komise FMV.
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§9
Stipendijní komise FMV
Stipendijní komise FMV (dále jen „stipendijní komise“) je poradním orgánem děkana.
Předsedou stipendijní komise je proděkan pro pedagogickou činnost.
Členy stipendijní komise jsou proděkan pro vědu a doktorské studium, tajemník fakulty,
studijní referentky a zástupci studentů, delegovaní Akademickým senátem FMV.
Pro přiznávání prospěchových stipendií se schází stipendijní komise v kompletním složení
v měsíci říjnu.
Pro přiznávání mimořádných stipendií se schází stipendijní komise ve složení předseda
stipendijní komise, proděkan pro vědu a doktorské studium a tajemník fakulty podle
potřeby.

§ 10
Výše stipendia
1. Výše prospěchových stipendií je stanovena dodatkem k tomuto opatření, který obsahuje
konkrétní výši stipendií v závislosti na objemu disponibilních finančních zdrojů.
2. Stanovení výše mimořádných stipendií je v pravomoci děkana.
§ 11
Vyplácení stipendií
1. Vyplácení stipendií se řídí stipendijním řádem.
2. Prospěchová stipendia mohou být za měsíce září, říjen a listopad vyplácena zpětně.

V Praze dne 4. 9. 2017

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., v. r.
děkan Fakulty mezinárodních vztahů
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