Vnitřní předpis, kterým se mění
Pravidla pro přidělování stipendií na Matematicko-fyzikální fakultě
Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty
se podle §27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
v souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy v Praze
usnesl na této změně Pravidel pro přidělování stipendií na Matematicko-fyzikální
fakultě jako na jejím vnitřním předpisu:

Část I.
Změna Pravidel pro přidělování stipendií na MFF
Čl. 2 se nahrazuje takto:

Čl. 2 Podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky
(K čl. 4 stipendijního řádu univerzity)
1. Kritériem pro přiznání stipendia v aktuálním úseku studia jsou výsledky studia, které student
získal v předchozím úseku studia (dále jen rozhodný úsek studia).
2. Základní podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky jsou následující:
a. Student v aktuálním studiu nepřekočil standardní dobu studia; v případě studentů
prvního ročníku magisterského studijního programu navíc student ukončil bakalářské
studium v ak. roce bezprostředně předcházejím aktuálnímu ak. roku a nepřesáhl v něm
standardní dobu studia.
b. Student získal v rozhodném úseku studia alespoň 60 kreditů, je-li úsekem studia
akademický rok, resp. alespoň 30 kreditů, je-li úsekem studia semestr. Do tohoto počtu
se nezapočítávají kredity za uznané předměty z jiného studia.
c. Celkový počet kreditů odpovídající zapsaným předmětům, jejichž kontrolu studia
student v rozhodném úseku studia neabsolvoval úspěšně, nepřekročil 20 % součtu
kreditů všech zapsaných předmětů v tomto úseku.
3. Studentovi se vypočte prospěchový vážený průměr známek ze všech konaných zkoušek, všech
opravných termínů a všech klasifikovaných zápočtů z rozhodného úseku studia (dále nazývaný
studijní průměr); v tomto výpočtu se nezapočítávají známky za předměty uznané z jiného
studia. Nezískal-li student žádnou takovou známku, nemůže mu stipendium být přiznáno.
Váhou každé známky je počet kreditů přiřazený danému předmětu ve studijním plánu. Různá
studia téhož studenta se posuzují samostatně.
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4. Pro účely přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky jsou studenti rozděleni, nestanoví-li
nejpozději na začátku rozhodného úseku studia děkan fakulty jinak, do následujících skupin
podle jejich studijního programu a aktuálního ročníku studia:
I. studenti prvního ročníku bakalářských studijních programů,
II. studenti druhého a třetího ročníku bakalářských studijních programů a studenti prvního
ročníku magisterských studijních programů,
III. studenti druhého ročníku magisterských studijních programů.
5. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává ve vyšší nebo nižší míře (dále nazývané
vyšší a nižší stipendium) v závislosti na studijním průměru studenta. Vyšší stipendium je
zpravidla alespoň o 50 % vyšší než nižší stipendium. Výši vyššího a nižšího stipendia pro
aktuální ak. rok a úsek studia stanoví po vyjádření akademického senátu děkan fakulty.
6. Vyšší stipendium je přiznáno, nestanoví-li nejpozději na začátku rozhodného úseku studia děkan
fakulty jinak, studentům splňujícím základní podmínky podle odst. 2 tohoto článku, kteří mají
studijní průměr nejvýšše 1.2 a patří do skupiny I, nebo kteří mají studijní průměr nejvýšše 1.1
a patří do skupiny II nebo III.
7. Nižší stipendium je přiznáno, nestanoví-li nejpozději na začátku rozhodného úseku studia děkan
fakulty jinak, studentům splňujícím základní podmínky podle odst. 2 tohoto článku, kterým
nebylo přiznáno vyšší stipendium podle předešlého odstavce, a kteří mají studijní průměr
nejvýšše 1.5 a patří do skupiny I, nebo kteří mají studijní průměr nejvýšše 1.3 a patří do skupiny
II, nebo kteří mají studijní průměr nejvýšše 1.2 a patří do skupiny III.
8. Pro účely tohoto článku se pro studenty prvního ročníku magisterského studijního programu
považuje za jejich předchozí úsek studia poslední ročník jejich bakalářského studia. Pokud
v tomto případě studium neproběhlo na fakultě, rozhoduje se na základě písemných dokladů
předložených studijnímu oddělení nejpozději do 15. dne aktuálního ak. roku; o udělení stipendia
rozhoduje v tomto případě děkan, přičemž základním rozhodovacím kriteriem jsou výsledky
v předmětech analogických předmětům při studiu na fakultě a množství kreditů získaných
v těchto předmětech.
9. Pokud je procento studentů, kterým je přiznáno vyšší nebo nižší stipendium podle odst. 6 a 7,
menší než 10, pak pro každou skupinu podle odst. 4, ze které je vyšší a nižší stipendium
přiznáno méně než 10 procentům studentů ze skupiny, je mez pro přidělení nižšího stipendia
zvýšena na nejmenší možnou hodnotu, které z dané skupiny svým studijním průměrem dosáhne
10 procent studentů (dále nová mez skupiny); v takovém případě je v každé skupině přiznáno
nižší stipendium také všem studentům, kteří mají studijní průměr nejvýšše roven nové mezi
skupiny, a nebylo jim žádné stipendium přiznáno podle odst. 6 a 7 tohoto článku.
10. V případech hodných zvláštního zřetele děkan může přiznat stipendium za vynikající studijní
výsledky či povolit jeho vyplácení i studentovi, který nesplňuje podmínky popsané v odst. 7 a 8.
11. Pokud student splňuje podmínky pro přidělení stipendia současně v několika studiích
na fakultě, je mu přiznáno pouze jediné stipendium za vynikající studijní výsledky, totiž
to nejvyšší.
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Část II.
Účinnost
1. Tento předpis byl schválen Akademickým senátem MFF dne 1. října 2014.
2. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem UK1.
3. Tento předpis nabývá účinnosti 1. 1. 2015.

Doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
předseda senátu

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda Akademického senátu Univerzity Karlovy

____________________________
§9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách v platném znění.
Akademický senát univerzity schválil tento předpis dne 21. listopadu 2014.
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