Směrnice děkana
č. 3/2017
Název:

Garant:
Právní kontrola:
Odborný pracovník:
Schválil:
Revize:
Spisový znak

Směrnice o
programů

přiznání

Jméno:
doc.Ing.Petr Lepšík,Ph.D
Mgr. Karel Stuchlík
Ing. Anna Benešová
prof.Dr.Ing. Petr Lenfeld
03
AI32

stipendií

studentům

Funkce:
proděkan
právník
tajemnice
děkan
účinné od:
Skartační znak

doktorských

Datum:
16. 9. 2020

studijních

Podpis:

16. 9. 2020
16. 9. 2020
Akademického roku 2020/2021
A5

Obsah
1. Všeobecná ustanovení……………………………………………………………………………………………………………………2
2. Definice pojmů……………………………………………………………………………………………………………………………..2
3. Základní stipendium………………………………………………………………………………………………………………………2
4. Stipendium za publikační činnost…………………………………………………………………………………………………….2
5. Stipendium na podporu studia v zahraničí…………………………………………….…………………………………………3
6. Stipendium za vynikající výsledky ve studiu a odborné činnosti………………………………………………………….3
7. Stipendium pro studenty samoplátce studující v cizím jazyce za plnění studijních povinností ……………….3
8. Přechodná a závěrečná ustanovení…………………………………………………………………………………………………3

1

Článek 1
Všeobecná ustanovení
(1) Předmětem této směrnice je stanovení pravidel pro přiznání stipendií studentům doktorského studijního
programu na Fakultě strojní TU v Liberci.
(2) Stipendium je přiznáváno v souladu s §91 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) a
Stipendijním řádem Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen „stipendijní řád“).
Článek 2
Definice pojmů
Základní stipendium – vypláceno měsíčně po dobu standardní doby studia.
Stipendium za publikační činnost – za vynikající publikační výsledky, vypláceno po dobu 6 měsíců.
Stipendium na podporu studia v zahraničí – jednorázové mimořádné stipendium.
Stipendium za vynikající výsledky ve studiu a v odborné činnosti – jednorázové mimořádné stipendium.
Stipendium pro studenty samoplátce studující v cizím jazyce za plnění studijních povinností – mimořádné
stipendium vyplácené měsíčně.
Článek 3
Základní stipendium1
(1) Může být přiznáno studentům doktorského studijního programu studujících prezenční formou, a to ve
výši 11 500,-Kč za každý měsíc studia.
(2) Stipendium v plné výši se poskytuje studentům studijních programů vyučovaných v českém jazyce, kteří
plní úkoly a povinnosti v souladu se studijním plánem podmínky kontroly plnění úkolů a povinností a
snižování stipendia v případě neplnění jsou upraveny stipendijním řádem.
(3) Stipendium je vypláceno měsíčně po dobu standardní doby studia (12 měsíců v roce).
Článek 4
Stipendium za publikační činnost a podklady
pro hodnocení výsledků a přiznání stipendia
(1) Stipendium2 za publikační činnost může být přiznáno za vynikající výsledky při splnění níže uvedených
podmínek:
(a) celková doba studia v doktorském studijním programu není delší než 60 měsíců,
(b) student plní úkoly a studijní povinnosti v souladu s individuálním studijním plánem resp. ročním
studijním plánem,
(c) student je autorem či spoluautorem významných výsledků a získá body za vynikající výsledky své
odborné práce – za publikace v rozhodných obdobích kalendářního roku3.
(2) Do hodnocených výsledků je možné zařadit pouze ty, u kterých bude student veden jako domácí tvůrce
Fakulty strojní v rámci předávání údajů do IS VaV.
(3) Hodnocení výsledků, tj. započitatelné body:
(a) článek v časopise s nenulovým impaktem – 20 bodů,
(b) článek v časopise uvedeném v databázi WoS nebo Scopus 4 – 10 bodů,

V souladu s čl. 4 Stipendijního řádu Fakulty strojní TU v Liberci.
Stipendium může být přiznáno v souladu s §91 odst. (2) zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) za vynikající vědecké,
výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí.
3 Za období od ledna do června (včetně) a od července do prosince (včetně).
4
databáze WoS (časopis s příznakem Article, Review, Letter), databáze Scopus (časopis s příznakem Article, Review, Letter - typ
zdroje Journal)
1
2
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(c) (c) článek ve sborníku konference uvedeném v databázi WoS nebo Scopus 5 – 8 bodů,
(d) ostatní publikace ve světovém jazyce – 2 body,
(e) ostatní publikace v ostatních jazycích – 1 bod.
(4) Podklady pro hodnocení výsledků a přiznání stipendia:
(a) Seznam publikací s fotokopiemi příspěvků za rozhodné období předá student na děkanát fakulty vždy
ke dni 30. 6. a 31. 12. kalendářního roku. Započítat lze pouze publikace, které byly vydány
v rozhodném období; publikované abstrakty se nezapočítávají, impakt faktor a zařazení do databází
– nutno doložit.
(b) Seznam musí obsahovat úplné bibliografické citace jednotlivých publikací a musí být uveden podíl
studenta na výsledku (v %), podíl školitele na publikaci se připočte k podílu doktoranda.
(c) Seznam musí být podepsán studentem a jeho školitelem, kteří zodpovídají za správnost uvedených
údajů.
(d) U hodnocených článků podle odst. (3) písm. d) a e), uvedených ve sbornících konferencí, student
doloží potvrzení o osobní účasti.
(e) Výše stipendia je stanovena podle počtu získaných bodů. Každý bod je ohodnocen částkou 500,- Kč.
V případě spoluautorství se započítává alikvotní bodový podíl studenta na výsledku.
Za ostatní publikace (typ publikace dle odst. (3) písm. d, a e) lze získat v rozhodném období
maximálně 3 body.
(f) Za rozhodné období lze studentovi přiznat stipendium za publikační činnost až do výše 10 000,- Kč
měsíčně. Výše stipendia je stanovena pro výplatu po dobu 6 měsíců.
(g) Stipendium je vypláceno měsíčně, a to v termínech shodných s výplatou základního stipendia.
Článek 5
Stipendium6 na podporu studia v zahraničí
(1) Děkan může studentovi přiznat jednorázové mimořádné stipendium na podporu studia v zahraničí,
pokud student plní úkoly a povinnosti v souladu se studijním plánem. Podrobnosti upravuje Směrnice
děkana č. 3/2015 o přiznání podpory studentům při studijním (pracovním) pobytu v zahraničí.
Článek 6
Stipendium7 za vynikající výsledky ve studiu a v odborné činnosti
(1) Děkan může studentovi přiznat jednorázové mimořádné stipendium za zvlášť vynikající výsledky ve
studiu nebo v odborné činnosti (udělený patent, cenou ohodnocený příspěvek na konferenci,
komercionalizovaný výsledek, apod.) nebo za mimořádně úspěšnou disertační práci.
Článek 7
Stipendium pro studenty DSP samoplátce studující v cizím jazyce
za plnění studijních povinností
(1) Stipendium může být přiznáno studentům doktorského studijního programu studující v cizím jazyce
prezenční formou, a to do výše 1 200,- Kč za každý měsíc studia.
(2) Stipendium se poskytuje studentům na základě jejich žádosti, kteří plní úkoly a povinnosti v souladu se
studijním plánem. Součástí žádosti musí být souhlasné vyjádření školitele.
(3) Stipendium je vypláceno měsíčně po dobu standardní doby studia (12 měsíců v roce), nejdříve však 6
měsíců od zápisu do studia.

Vdatabázi Conference Proceedings Citation index (WoS), v databázi Scopus také příspěvky v časopise s význaky Book Series,
příp. Conference Proceedings.
6
Stipendium může být přiznáno v souladu s § 91 odst. (4) zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) na podporu studia v
zahraničí.
7
Stipendium může být přiznáno v souladu s § 91 odst. (2) zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) za vynikající výsledky a v případech zvláštního zřetele hodných.
5

3

Článek 8
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Proděkan Fakulty strojní TUL odpovědný za průběh doktorského studia je oprávněn kontrolovat a
hodnotit dodržování dané směrnice.
(2) Tato směrnice ruší Směrnici č. 2/2015, o přiznání stipendií studentům doktorských studijních programů.
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