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Směrnice děkanky o stipendiu J. L. Fischera na podporu studia
v cizojazyčném doktorském studijním programu
Obsah: k provedení Stipendijního řádu Univerzity Palackého v Olomouci,
schváleného Akademickým senátem UP a registrovaného MŠMT dne 27. 9. 2012 pod
čj. MŠMT-37972/2012-30, podle příkazu rektora UP č. B3-15/4-PR ze dne 7. prosince
2015 o stipendiu na podporu studia v cizojazyčném doktorském studijním programu
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Směrnice děkanky č. 2/2017 o stipendiu J. L. Fischera na podporu studia v cizojazyčném
doktorském studijním programu

Čl. 1
Základní ustanovení
1. Podle čl. 11 Stipendijního řádu Univerzity Palackého v Olomouci, vnitřního předpisu
Univerzity Palackého v Olomouci č. A-13/2012 a podle příkazu rektora UP č. B3-15/4-PR ze
dne 7. prosince 2015 vyhlašuji stipendium J. L. Fischera na podporu studia v ČR ve výši až
150.000,- Kč na akademický rok (dále jen „stipendium“).
2. Stipendium je určeno na pokrytí nákladů spojených se studiem na Právnické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „PF“).

Čl. 2
Podmínky pro přiznání stipendia
1. O stipendium na podporu studia v ČR může žádat uchazeč o studium na PF v doktorských
studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce a realizovaných v prezenční formě
nebo student takového studijního programu.
2. Stipendium může být pro určitý akademický rok přiznáno i více osobám dle odst. 1.
Souhrnná výše stipendií, která budou pro určitý akademický rok udělena, je nanejvýš
150.000,- Kč.
3. Žádost o stipendium se podává nejpozději do 31. 5. předchozího akademického roku.
4. Povinnými přílohami k žádosti o stipendium jsou: životopis; motivační dopis; jeden
doporučující dopis od vysokoškolského pedagoga; seznam publikací (pokud žadatel o
stipendium publikoval); přehled vědeckých konferencí, jichž se uchazeč o stipendium aktivně
účastnil; přehled dalších relevantních odborných aktivit. Žádost o stipendium a povinné
přílohy žádosti musí být vyhotoveny v češtině nebo angličtině.
5. Komise stanoví pořadí žadatelů o stipendium a v mezích odst. 2 navrhne děkance výši
stipendia pro jednotlivé uchazeče o stipendium. Komise při stanovování pořadí žadatelů o
stipendium a navrhování výše stipendia pro jednotlivé uchazeče posuzuje zejména profil
žadatele o stipendium, výsledky dosavadního studia, odborné aktivity (například publikační
činnost a účast na konferencích) a plnění studijních povinností na PF.
6. Komise je složena z proděkana pro zahraniční záležitosti, proděkana, do jehož působnosti
spadá organizace doktorského studia, a tří členů oborové rady doktorského studijního
programu na PF. Komisi jmenuje děkanka PF.
7. O přiznání stipendia rozhoduje děkanka. Stipendium nemusí být přiznáno žádnému z
žadatelů.

Čl. 3
Podmínky pro vyplácení stipendia
Stipendium bude studentovi vypláceno bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet
v deseti měsíčních splátkách.
Čl. 4
Zrušovací a závěrečná ustanovení
1. Touto směrnicí se ruší směrnice děkanky č. 1/2016 o stipendiu J. L. Fischera na podporu
studia v cizojazyčném doktorském studijním programu.
2. Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího podpisu děkankou a účinnosti dnem
následujícím po dni zveřejnění na úřední desce PF.

V Olomouci dne 01. 04. 2017

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

