VYHLÁŠKA DĚKANKY
Číslo 8D/2010
ve věci stipendií za studijní výsledky studentů Fakulty zdravotnických studií
v akademickém roce 2010/2011

V akademického roce 2010/2011 bude studentům, kteří bezpochyby splní dále uvedené podmínky,
prezenční formy studia udělováno:
o

Stipendium za studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2009/2010,
- dosažení 60 kreditů a více,
- dosažení váženého studijního průměru do 1,20 (VSP),
- nepřekročení standardní doby studia,
- splnění povinností určené učebním plánem v souladu s harmonogramem akademického roku

o

Stipendium bude vypláceno studentům Fakulty zdravotnických studií s trvalým pobytem v ČR během
akademického roku 2010/2011 za dobu 10 měsíců (září 2010 – červen 2011) bezhotovostním
způsobem převodu. První výplata proběhne v měsící lednu 2011 za období zimního semestru (09/10 –
01/11) najednou a druhá výplata proběhne v měsíci červnu 2011 za období letního semestru (02/11 –
06/11) najednou,

o

Stipendium se poskytuje bez žádosti a bez ohledu na to, zda-li student pobírá další či jiné stipendium,

o

Nárok na prospěchové stipendium studentovi zanilká posledním dnem měsíce, ve kterém studium
přerušil nebo ve kterém mu bylo studium ukončeno,

o

Stipendium se také přestává vyplácet při přerušení studia a po opětovném nástupu do studia bude
stipendium vypláceno podle tarifů platných v příslušném akademickém roce,

o

Student má povinnost se seznámit s „Stipendijním řádem Západočeské univerzity v Plzni”,

Stipendium se poskytuje ve výši:

Studijní program
bakalářský
bakalářský

V Plzni dne 30. 9. 2010

VSP
1,00 – 1,10
1,11 – 1,20

Výše měsíčního stipendia
3 000,1 600,-

PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
děkanka FZS

Rozdělovník:
- děkanka FZS
- předseda Akademického senátu FZS
- proděkani fakulty
- tajemník fakulty
- prorektorka pro pedagogickou činnost
- vedoucí kateder
- studijní oddělení fakulty
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