DODATEK K OPATŘENÍ
DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

Č. 2/2017
KE STIPENDIÍM
NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE
§1
Rozsah platnosti
Tento dodatek k opatření stanoví výši doktorských stipendií na FMV v akademickém roce 2017/2018
s platností od 1. března 2018. Vztahuje se výlučně na studenty doktorských studijních programů
v prezenční formě studia. Doktorské stipendium se vyplácí podle Stipendijního řádu Vysoké školy
ekonomické v Praze, čl. 7.
§2
Doktorské stipendium
1.

2.

3.
4.

5.

Nároková složka doktorského stipendia je vyplácena pravidelnou měsíční částkou ve výši:
a) Kč 9.000,- studentům 1. ročníku,
b) Kč 9.500,- studentům 2. ročníku,
c) Kč 10.000,- studentům 3. ročníku.
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.
Po úspěšném složení státní doktorské zkoušky se od následujícího měsíce nároková složka
doktorského stipendia zvyšuje o Kč 500,- měsíčně.
Nenároková složka je v souladu se Stipendijním řádem Vysoké školy ekonomické v Praze, čl. 7
přiznávána děkanem za vynikající výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné a pedagogické
činnost. Nenárokovou složku doktorského stipendia přiznává děkan na návrh vedoucího katedry,
na které student uskutečňuje doktorský studijní program. Tato složka může být vyplacena
jednorázově, anebo v podobě pravidelných měsíčních částek po stanovenou dobu akademického
roku tak, aby nebyl překročen celkový objem přidělených účelových prostředků na doktorská
stipendia.
Pokud student závažným způsobem neplní studijní povinnosti vyplývající ze Studijního
a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech, může děkan v souladu se
Stipendijním řádem Vysoké školy ekonomické v Praze, čl. 7 odst. 4 stipendium odejmout. Může
tak učinit na základě návrhu vedoucího katedry, na které student uskutečňuje doktorský studijní
program.

V Praze dne 1. 3. 2018
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., v. r.
děkan Fakulty mezinárodních vztahů

