STIPENDIUM
ČEKÁ NA TEBE!

Každá univerzita a každá fakulta v Česku disponuje stipendijním
fondem, do kterého plynou všechny poplatky spojené se studiem.
Zákonem je dané, že tyto ﬁnance můžou být využity opět pouze
pro podporu studentů. Vedle stipendií daných zákonem (sociální
a ubytovací stipendium) naše Přírodovědecká fakulta OU razí myšlenku
podporovat zejména talentované a intenzivně studující studenty,
pobyty studentů na zahraničních univerzitách, pomocné vědecké síly,
ale také studenty, kteří se intenzivně zapojují do fakultních a
katedrových aktivit. Jsme atraktivní vzdělávací instituce 21. století,
která vedle špičkového vzdělání a vědy nabízí i možnosti mimostudijní
seberealizace – student může realizovat své nadání, záměry a sny
a zanechat tak nesmazatelnou stopu na naší fakultě.

Stipendium za vynikající
studijní výsledky

Prospěchové stipendium
Filozoﬁí fakulty je motivovat nadané
a intenzivně pracující studenty tak, aby
dosahovali ještě lepších výsledků ve studiu.
Podporujeme studenty v prezenční formě, kteří
dosáhnou v uplynulém akademickém roce
minimálně 50 kreditů a hodnota jejich váženého
studijního průměru se pohybuje v rozmezí
1,00–1,20 (1000 Kč/měsíc) nebo 1,21–1,50 (500
Kč/měsíc). Kromě základního prospěchového
stipendia je za excelentní studijní výsledky
udělována také boniﬁkace, kdy se výše stipendia
zvyšuje na 2000 Kč za měsíc.

Získání „červeného diplomu“ je jistě prestižní
záležitostí, která mnohdy studentovi umožní
lépe se prosadit na trhu práce. Rovněž i výuka
„zapálených“ studentů je motivující a atraktivní
pro samotné vyučující. Jako formu poděkování
za tento přístup ke studiu udělujeme stipendium
takovým studentům, kteří jsou v rámci celkového
hodnocení studia klasiﬁkováni stupněm „prospěl
s vyznamenáním“. Pro rok 2016 byly částky
stanoveny následovně: bakalářské studium
10000 Kč; navazující magisterské
studium 15000 Kč.
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Zvláštní stipendium
pro studentské pomocné síly
Vedle studia se mnozí studenti snaží zapojovat
do badatelských aktivit kateder, což je
i současný trend ve vysokoškolském vzdělání.
Tímto studenti získávají neocenitelné zkušenosti
a potřebnou praxi, ale také velmi pomáhají
samotným výzkumníkům. Stipendium je
vypláceno z části stipendijního fondu alokované
na jednotlivé katedry dvakrát během
akademického roku a to na základě reálně
odpracovaných hodin. Pro rok 2016 je hodinová
sazba stanovena ve výši 100 Kč. Určitě tedy stojí
za to kontaktovat pracovníky jednotlivých
kateder.

Mimořádné stipendium
pro studenty doktorských
studijních oborů
Studenti doktorského studia jsou ozdobou
každé univerzity a také skupinou studentů, která
posunuje kvalitu vědy a vzdělávání dopředu.
Z tohoto důvodu vedle řádného doktorského
stipendia vyplácíme další stipendium
i za vynikající výzkumné výsledky podpořené
především publikačními výstupy. Udělováno je
maximálně dvakrát za akademický rok, tj.
za nadstandardní aktivity v zimním semestru
a v letním semestru, a to ve čtyřech pásmech –
od 5000 do 20000 Kč.
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Zvláštní stipendium
za studentské aktivity
Pokud vidíte svůj potenciál v možnosti zkvalitnit
studentský život na fakultě, účastnit se
propagačních a vzdělávacích činností fakulty
pro veřejnost nebo pro ostatní studenty anebo
se chcete realizovat v mezinárodních aktivitách
fakulty, jsme připraveni mnohé iniciativy
podpořit na základě reálně opracovaných hodin.
Pro rok 2016 byla hodinová sazba stanovena
ve výši 100 Kč.

Podpora studentů
na zahraničních
studijních pobytech
Standardem dnešního studenta a absolventa je
studium v zahraničí (alespoň v délce několika
měsíců). Naše fakulta je nadšeným
propagátorem zahraničního studia, a jelikož
někdy takový pobyt představuje zvýšené
náklady a zároveň chceme studenty
do zahraničního studia motivovat, navyšujeme
zahraniční granty v rozmezí od 500 do 8000
Kč/měsíc, což je v českém prostředí absolutní
nadstandard.

