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Lékařská fakulta 

Ostravská univerzita v Ostravě 

Syllabova 19 

703 00 Ostrava - Zábřeh 

 

V Uherském Hradišti 22.7.2016 

 

 

Stipendijní program pro budoucí lékaře 

 

Vážení studenti, 

ráda bych vás oslovila jménem Uherskohradišťské nemocnice a. s. a informovala vás  

o možnosti získat stipendium při studiu 6. ročníku lékařské fakulty. 

Uherskohradišťská nemocnice a. s. nabízí studentům lékařských fakult možnost zapojení  

do stipendijního programu, který byl vyhlášen Zlínským krajem na podporu snížení 

dlouhodobého nedostatku zdravotnického personálu – lékařů a nelékařských zdravotnických 

pracovníků. 

Stipendijní program je určen pro studenty/ky prezenčního studia šestiletého magisterského 

programu Všeobecné lékařství v posledním ročníku studia. Získání stipendia je podmíněné 

závazkem pracovat v pracovním poměru pro poskytovatele stipendia do doby absolvování 

základního kmene specializačního oboru a dále minimálně po dobu dalších 2 let po jeho 

získání. 

Stipendium je poskytováno v rámci projektu „Stipendijní program pro zdravotnické obory 

2016“, který je spolufinancován z rozpočtu Zlínského kraje. 

 

Výše stipendia pro studenty lékařských fakult: 5.000,- Kč měsíčně. 

 

Podmínky pro získání stipendia: 

1. Žadatelem o stipendium může být pouze student/ka 6. ročníku prezenčního studia 

lékařských fakult vysokých škol v České republice. 

2. Na získání stipendia není žádný právní nárok. Posouzení žádostí bude probíhat  

v závislosti na personálních potřebách poskytovatele stipendia. 

3. S vybraným žadatelem bude uzavřena Smlouva o stipendiu (dále jen smlouva). 

Uzavřením smlouvy vzniká studentovi nárok na výplatu peněžních prostředků pro 

akademický rok 2016/2017(dále jako „stipendium“). 

http://lf.osu.cz/index.php?kategorie=33&id=2900&budova=19


4. Stipendium studentovi náleží pouze po řádnou dobu studia. V případě přerušení 

studia nebo opakování ročníku je stipendista povinen poskytnuté stipendium 

poskytovateli stipendia vrátit. 

5. Pokud stipendista nesplní podmínky stanovené ve smlouvě o stipendiu (zejm. 

neuzavře pracovní smlouvu, rozváže pracovní poměr před uplynutím požadované 

doby), je povinen stipendium vrátit v plné výši. 

 

Vážení studenti, pokud vás nabídka stipendia ve výši 5.000,- Kč měsíčně se závazkem 

pracovat v naší nemocnici od úspěšného ukončení studia do doby 2 let po absolvování 

základního kmene specializačního oboru zaujala, zašlete nám svoji žádost o zařazení  

do tohoto programu.  

V žádosti uveďte: 

jméno, adresu, název lékařské fakulty, e-mail, telefon a dále specializační obor, o který byste 

měli zájem. Spektrum specializačních oborů pro vaše zařazení do stipendijního programu 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. neomezuje. 

 

Žádost zašlete neprodleně 

elektronicky na adresu: kucerai@nemuh.cz 

nebo v písemné podobě na adresu: 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. 

Odbor řízení lidských zdrojů 

Ing. Iva Kučerová 

J.E.Purkyně 365 

686 68 Uherské Hradiště 

 

Pro další informace ke stipendijnímu programu se můžete obrátit na mne, a to 

prostřednictvím elektronické adresy kucerai@nemuh.cz, případně telefonicky 572 529 322. 

 

 

 

Ing. Iva Kučerová 

Vedoucí odboru ŘLZ 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
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