Typ stipendia

Kolik dostanu?

Pro koho je určené?

Co musím splňovat?

Co pro to musím udělat?

Prospěchové stipendium 2. stupně

5 000 Kč

Pro studenty prezenční
bakalářských a magisterských
programů

- získat 50 kreditů
- vážený studijní průměr v rozmezí 1,21-1,50 - získat 50
kreditů
- vážený studijní průměr v rozmezí 1,21-1,50

Stipendium je vypláceno automaticky do 30.11.
následujícího akademického roku

Prospěchové stipendium 1. stupně

10 000 Kč

Pro studenty prezenční
bakalářských a magisterských
programů

- získat 50 kreditů
- vážený studijní průměr v rozmezí 1,00-1,20 - získat 50
kreditů
- vážený studijní průměr v rozmezí 1,00-1,20

Stipendium je vypláceno automaticky do 30.11.
následujícího akademického roku

Pro studenty prezenční
bakalářských a magisterských
programů PřF

- absolvovat všechny zkoušky na první pokus
- nemít horší stupeň hodnocení než B
- ze všech zápočtů získat minimálně 81 bodů
- nemít podruhé zapsán předmět z předcházejícíh ročníků
studia- absolvovat všechny zkoušky na první pokus
- nemít horší stupeň hodnocení než B
- ze všech zápočtů získat minimálně 81 bodů
- nemít podruhé zapsán předmět z předcházejícíh ročníků
studia

- Stipendium je vypláceno automaticky do 30.11.
následujícího akademického roku

Pro studenty bakalářských,
magisterských a doktorských
programů PřF

- ukončit studium ve standardní době studia (vyjímkou je
účast na zahraničním studiu)
- vážený studijní průměr <1,50
- Vykonat státní zkoušku s celkovým prospěchem "výborně"ukončit studium ve standardní době studia (vyjímkou je účast
na zahraničním studiu)
- vážený studijní průměr <1,50
- Vykonat státní zkoušku s celkovým prospěchem "výborně"

- Stipendium je vypláceno automaticky v období promocí
(v případě zahraničního studia je potřeba podat žádost
děkanovi)

Stipendium za excelentní tvůrčí činnost

Orientační částky
- článek s IF v kategorii Q1 prvoautorský: 30 000 Kč
- článek s IF v kategorii Q1 spoluautorský: 20 000 Kč
- článek s IF v kategorii Q2 prvoautorský: 20 000 Kč
- článek s IF v kategorii Q2 spoluautorský:10 000
KčOrientační částky
- článek s IF v kategorii Q1 prvoautorský: 30 000 Kč
- článek s IF v kategorii Q1 spoluautorský: 20 000 Kč
- článek s IF v kategorii Q2 prvoautorský: 20 000 Kč
- článek s IF v kategorii Q2 spoluautorský:10 000 Kč

Pro studenty doktorských a ve
vyjímečných případech
navazujících magisterských
programů

- je udělováno za vynikající výzkuné výsledky podpořené
publikačními výstupy
- např.: výjimečné publikační počiny (články zařazené na web
of science), účast na světové konferenci, zahraniční výzkumný
pobyt apod.- je udělováno za vynikající výzkuné výsledky
podpořené publikačními výstupy
- např.: výjimečné publikační počiny (články zařazené na web
of science), účast na světové konferenci, zahraniční výzkumný
pobyt apod.

- Udělováno dvakrát za akademický rok zpětně
- nutné podání žádosti v LS do 31.3.
- nutné podání žádosti v ZS do 30.9. - Udělováno dvakrát
za akademický rok zpětně
- nutné podání žádosti v LS do 31.3.
- nutné podání žádosti v ZS do 30.9.

Akademické stipendium OU

1 000 Kč za zasedání1 000 Kč za zasedání

Pro studenty, kteří jsou členové AS
OU

- být zvolen do studentské komor AS během voleb a následně
se aktivně účastnit zasedání AS

- Návrh na vyplacení stipendií podává předseda AS OU na
základě docházky

Akademické stipendium OU Přf

Příslušná částka za jedno zasedání
- 800 Kč - člen studentské komory
- 1 000 Kč - Místopředseda studentské komory
- 1 2000 Kč - zapisovatelPříslušná částka za jedno zasedání
- 800 Kč - člen studentské komory
- 1 000 Kč - Místopředseda studentské komory
- 1 2000 Kč - zapisovatel

Pro studenty, kteří jsou členové AS
PřF OU

- být zvolen do studentské komor AS PřF během voleb a
následně se aktivně účastnit zasedání AS

- Návrh na vyplacení stipendií podává předseda AS PřF na
základě docházky

Zvláštní bonifikace k prospěchovému stipendiu 1.
stupně

Prospěchové stipendium za vynikající studijní
výsledky

10 000 Kč

Bakalářské: 10 000 Kč
Magisterské: 15 000 Kč
Doktorské: 20 000 Kč
Bakalářské: 10 000 Kč
Magisterské: 15 000 Kč
Doktorské: 20 000 Kč

Stipendium na podporu studentských zahraničních
mobilit PřF

Částky dle jednotlivých zemí na https://prf.osu.cz/stipendiana-zahranicni-mobility/

Pro studenty učástnící se
studijních mobilit v rámci
programů Erasmus+/CEEPUS/VIA

- účastnit se studijního pobytu či odborné stáže
- minimálně 80% (zpravidla 16) kreditů z minimálního
stanoveného počtu kreditů musí být oborově relevantních, v
případě stáže, by měla odpovídat profilu absolventa- účastnit
se studijního pobytu či odborné stáže
- minimálně 80% (zpravidla 16) kreditů z minimálního
stanoveného počtu kreditů musí být oborově relevantních, v
případě stáže, by měla odpovídat profilu absolventa

- podat žádost fakultnímu koordinátorovi
- stipendium je pak vypláceno v co nejkratší možné době
po začátku pobytu- podat žádost fakultnímu
koordinátorovi
- stipendium je pak vypláceno v co nejkratší možné době
po začátku pobytu

- podat žádost fakultnímu koordinátorovi

Stipendium na podporu studia na prestižních
zahraničních univerzitách

3 500 Kč za každých 30 dnů3 500 Kč za každých 30 dnů

Pro studenty učástnící se
studijních mobilit v rámci
programů Erasmus+ na prestižních
univerzitách

- úspěšně dokončit studijní pobyt
- mít alespoň 14 oborově relevnatních kreditů
- studovat na univerzitě, která se řadí do TOP 500, nebo TOP
300 dle studovaného oboru (QS/THE ranking)- úspěšně
dokončit studijní pobyt
- mít alespoň 14 oborově relevnatních kreditů
- studovat na univerzitě, která se řadí do TOP 500, nebo TOP
300 dle studovaného oboru (QS/THE ranking)

Mimořádné stipendium PřF

Částka se odvozuje od náročnosti aktivity - orientačně 100
Kč na hodinuČástka se odvozuje od náročnosti aktivity orientačně 100 Kč na hodinu

Pro studenty bakalářských,
magisterských a doktorských
programů PřF

- vykonávat záslužné činnosti pro fakultu, popřípadě katedru

- být aktivní student

- být aktivní student

Mimořádné stipendium OU - na podporu zapojení
studentů do celouniverzitních aktivit

Částka se odvozuje od náročnosti aktivity

Pro studenty bakalářských,
magisterských a doktorských
programů

- zapojovat se do celouniverzitních aktivit OU, které jsou
zaměřeny na její reprezentaci
- např.: Propagační kampaně OU, dny otevřených dvěří,
Majáles, Jsme Ostravská!, apod.- zapojovat se do
celouniverzitních aktivit OU, které jsou zaměřeny na její
reprezentaci
- např.: Propagační kampaně OU, dny otevřených dvěří,
Majáles, Jsme Ostravská!, apod.

Stipendijní program na podporu studentských
aktivit na katedrové úrovni PřF

Částka se odvozuje od náročnosti aktivity - orientačně 100
Kč na hodinuČástka se odvozuje od náročnosti aktivity orientačně 100 Kč na hodinu

Pro studenty bakalářských,
magisterských a doktorských
programů PřF

- podílet se na vzdělávací, tvůrčí, provozní, popularizační,
popř. jiné činnosti za účelem rozvoje kvality studijních
programů a katedry

- aktivně se podílet na zmíněných činnostech své katedry

Stipendium v rámci programu "Příroda bez hranic"
(PBH)

Částka se odvozuje od náročnosti aktivity

Pro studenty bakalářských,
magisterských a doktorských
programů PřF, popř. pro
studentské skupiny ("spolky")

- aktivně se podílet na aktivitách v rámci PBH

- aktivně se podílet na aktivitách v rámci PBH
- v případě jednotlivce, popřípadě zodpovědné osoby
spolku, evidovat práci a podat žádost stipendijní komisi
PřF- aktivně se podílet na aktivitách v rámci PBH
- v případě jednotlivce, popřípadě zodpovědné osoby
spolku, evidovat práci a podat žádost stipendijní komisi PřF

Ubytovací stipendium OU

Orientačně 2 000 Kč každé čtvrtletíOrientačně 2 000 Kč
každé čtvrtletí

Pro studenty bakalářských,
magisterských a doktorských
programů

- nemít trvalé bydliště v okresu Ostrava-město

- podat elektronickou žádost prostřednictvím Portálu OU

Sociální stipendium

Orientačně 3 800 Kč (2021) měsíčně - ekvivalent 1⁄4
minimální měsíční mzdy Orientačně 3 800 Kč (2021)
měsíčně - ekvivalent 1⁄4 minimální měsíční mzdy

Pro studenty ze sociálně slabých
rodin

- vaše rodina nesmí disponovat příjmem vyšším než je 1,5
násobek životního minima

- podat žádost
- doložit písemné potvrzení o příjmech rodiny vydané
Úřadem práce ČR- podat žádost
- doložit písemné potvrzení o příjmech rodiny vydané
Úřadem práce ČR

mimořádné sociální stipendium

