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Směrnice děkanky č. 6/2016
o doktorských stipendiích
I.
1. Studentovi doktorského studijního programu na PF UP v prezenční formě vyjma
studentů studujících v programech uskutečňovaných za úhradu („dále jen prezenční
doktorand“) v prezenční formě přiznává děkan doktorské stipendium. Doktorské
stipendium se přiznává na semestr nebo akademický rok.
2. Prezenční doktorand se podílí na činnosti katedry dle určení vedoucího katedry ve
spolupráci se školitelem.
II.
1. Prezenčnímu doktorandovi studujícímu standardní dobu studia (tj. prezenčnímu
doktorandovi v 1.–3. ročníku) se přiznává doktorské stipendium ve výši 7000 Kč
měsíčně.
2. Prezenčnímu doktorandovi studujícímu 4. rok se přiznává doktorské stipendium ve
výši 5000 Kč měsíčně.
3. Prezenčnímu doktorandovi studujícímu 5. nebo 6. rok se doktorské stipendium
nepřiznává. Výjimečně v případech hodných zvláštního zřetele může být doktorské
stipendium až do výše 7000 Kč přiznáno i prezenčnímu doktorandovi, který studuje
4., 5. nebo 6. rok.
4. Doktorské stipendium může být prezenčnímu doktorandovi v odůvodněných
případech, zejména pokud se nepodílel na činnosti katedry dle čl. 1 odst. 2, sníženo
pod částku stanovenou v odst. 1, 2 nebo 3.
III.
1. Stipendium se vyplácí na bankovní účet studenta.
2. Za správnost, úplnost a aktuálnost údajů pro bankovní spojení odpovídá student.
3. Stipendium se vyplácí nejpozději do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.
IV. Závěrečné ustanovení
Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího podpisu děkankou a účinnosti dnem 6. 9.
2016, s výjimkou ustanovení čl. 2 odst. 2, 3 a 4, která nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2017.
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V Olomouci dne 5. září 2016

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
děkanka PF UP v Olomouci
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