UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA
Černá 9, 115 55 Praha 1

PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ
Akademický senát Evangelické teologické fakulty
se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
v platném znění,
a podle čl. 11, odst. 13, písm. b) Statutu Evangelické teologické fakulty
usnesl na těchto Pravidlech pro přiznávání stipendií na Evangelické teologické
fakultě, jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na Evangelické teologické fakultě (dále jen
„předpis“) stanoví podle čl. 4 odst. 5 a souvisejících ustanovení Stipendijního řádu
Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) pravidla a další náležitosti pro
přiznávání stipendií na Evangelické teologické fakultě (dále jen „fakulta“).

Čl. 2
Podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky
(K čl. 4 stipendijního řádu univerzity)
1. Stipendium za vynikající studijní výsledky (dále jen „stipendium“) je přiznáváno
studentům zpětně za studijní výsledky v předcházejícím úseku studia (čl. 4 odst. 1
Stipendijního řádu UK). Jedním úsekem studia se rozumí jeden ročník.1
2. Stipendium je přiznáváno vždy deseti procentům studentů každého studijního
oboru každého studijního programu uskutečňovaného na fakultě a daného úseku
studia, u nichž nenastala překážka poskytnutí stipendia podle čl. 8 Stipendijního řádu
UK a kteří dosáhli nejlepšího ukazatele. Stipendium se nepřiznává studentům, kteří
v hodnoceném období překročili standardní dobu studia o více než jeden rok.
3. Prospěchové stipendium se přiznává pouze studentům, kteří v hodnoceném úseku
studia dosáhli alespoň 50 kreditů.
4. Prospěchové stipendium se přiznává i studentům v prvním úseku studia
v navazujícím magisterském studijním programu, a to za vynikající studijní výsledky
v posledním úseku bakalářského studijním programu. V případě, že předchozí

bakalářské studium probíhalo na jiné fakultě než na UK-ETF rozhoduje o přiznání
stipendia děkan.
5. Rozhodným počtem studentů pro zjištění údaje dle odstavce 2 je fyzický počet
studentů zapsaných na fakultě ke studiu k 31. říjnu bez započítání studentů prvního
úseku bakalářských studijních programů a studentů, u nichž nastala překážka
poskytnutí stipendia podle čl. 8 stipendijního řádu a studentů, kteří v hodnoceném
období překročili standardní dobu studia o více než jeden rok.
6. V případě individuálních studijních plánů se studijní výsledky posuzují
individuálně podle kritérií odpovídajícího úseku studia příslušného studijního oboru.
O aplikaci kritérií a přiznání stipendia rozhoduje děkan.
7. Je-li student na fakultě zapsán ke studiu ve více studijních programech, nebo ve
více studijních oborech studijního programu, může mu být stipendium přiznáno
pouze jednou. O tom, za který program resp. úsek studia se studentovi stipendium
přiznává, rozhoduje děkan.
8. Pro stanovení numerického průměru převodem z písmenné klasifikační stupnice
(čl. 10a odst. 1 Pravidel pro organizaci studia fakulty) se stanoví tento klíč: A = 1;
B = 1,5; C = 2; D = 2,5; E = 3; F = 4.
9. Základem vyhodnocení studijních výsledků pro studenty ve stejném úseku studia a
stejném studijním programu a oboru je průměr známek ze všech složených zkoušek a
klasifikovaných zápočtů s tím, že podmínkou pro přiznání stipendia je složení alespoň
dvou zkoušek v předcházejícím úseku studia. Podmínkou pro přiznání stipendia je
rovněž splnění všech studijních povinností, jež jsou pro přiznání stipendia relevantní,
v řádném termínu.
10. Při shodném průměru je rozhodující počet složených zkoušek v předchozím
úseku studia. Stipendium je vždy přiznáno všem studentům daného studijního oboru
a úseku studia, kteří dosáhli stejného průměru, složili stejný počet zkoušek
v předchozím úseku studia a dále splnili podmínky podle odstavce 9, nebo podle
odstavce 11.
11. Pokud po aplikaci podmínek podle odstavce 9 nebude splněna podmínka deseti
procent podle odstavce 2, stanoví děkan postup zmírňující podmínky v odstavci 9 tak,
aby podmínka podle odstavce 2 byla splněna.

Čl. 3
Účelová stipendia ze stipendijního fondu, z dotace či z příspěvku
1. Účelová stipendia podle Stipendijního řádu UK mohou být vyplácena
a) za vynikající vědecké, výzkumné, sportovní, umělecké nebo další tvůrčí
výsledky přispívající k prohloubení znalostí (dle čl. 5, odst. 1, písmeno a), nebo
b) na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České
republiky nebo v zahraničí (dle čl. 5, odst. 1, písmeno c), nebo
c) v případech zvláštního zřetele hodných, jako je účast na pedagogické a
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vědecko-výzkumné činnosti, podíl při rozvoji informačních technologií nebo na
mezinárodní spolupráci a dalších (dle čl. 5, odst. 1, písmeno d)
2. Účelové stipendium může děkan přiznat z vlastního podnětu podle čl. 11
Stipendijního řádu UK. Návrh na přiznání účelového stipendia může též děkanovi
podat člen kolegia děkana, případně vedoucí katedry nebo garant příslušného
studijního programu nebo předseda příslušné oborové rady nebo správce
nákladového střediska, ze kterého má být stipendium vyplaceno.
3. Účelové stipendium může děkan též přiznat na žádost studenta podle čl. 12
Stipendijního řádu UK. Přílohou žádosti musí být doporučení člena kolegia děkana,
vedoucího katedry, garanta příslušného studijního programu nebo předsedy oborové
rady.
4. Návrh nebo žádost se podává prostřednictvím studijního oddělení (v případě
studentů bakalářského a magisterského studia) nebo prostřednictvím oddělení pro
doktorské studium (v případě studentů doktorského studia). Příslušné oddělení
provede kontrolu podmínek pro udělení stipendia podle Stipendijního řádu UK
(zejména dle čl. 5 odst. 2, čl. 8 a čl. 8a).

Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1. Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 11. října 2007.
2. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity2).
3. Tento předpis nabývá účinnosti pět dní po nabytí platnosti.

Mgr. Ondřej Macek
místopředseda AS UK-ETF
za
Jan Kranát, PhD.
předseda akademického senátu UK-ETF

Doc. ThDr. Martin Prudký
děkan UK-ETF

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
předseda akademického senátu univerzity

§ 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze
schválil tento předpis dne 12. října 2007.
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