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Clánek 1
Studenti v magisterském studijním programu

1) StudentŮm studujícímv prezenčníformě studia, kteří absolvují studium
s vyznamenáním, je

přiznáváno prospěchové stipendium následovně:

Vážený studijníprůměr
za celou dobu studia
= 1,00
> ].,00 a současně < 1,51

Výše stipendia za semestr
000 Kč
500 Kč
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2| Celková částka prospěchového stipendia se rovná výši stipendia za semestr
vynásobené poČtem semestrŮ standardní doby studia příslušnéhostudijního

3)

programu.
Prospěchové stipendium je vypláceno jednorázově po ukončenístudia bezhotovostní
formou na účetuvedený studentem.

čIánek z
Studenti v doktorském studijním programu

1) Doktorské stipendium se přiznává na dobu příslušnéhoakademického roku

2)
3)
4|
5)

1)

2)

studentŮm, kteří v doktorských studijních programech akreditovaných v českém
jazyce nestudují déle, než je standardní doba studia. Do doby studia se započítávají
všechny doby předchozích neúspěšnýchstudií v akreditovaných doktorských
studijních programech.
Stipendium pro studenty prezenčníformy doktorských studijních programů činí
L22oo Kč.
V případě příznivé finančnísituace LF UP můžeděkan rozhodnout o jednorázovém
navýšenístipendia. Nárok na výplatu stipendia zaniká v době přerušení studia.
Stipendium podle odstavce 2 je vypláceno měsíčně bezhotovostní formou na účet
uvedený studentem.
V případě doktorských studijních programů realizovaných v anglickém jazyce lze
přiznat Stipendium J. L. Fischera v souladu s účinnýmzněním příkazu rektora
Univerzity Palackého v Olomouci. Výše toho stipendia činína LF UP 3 000 EUR ročně.
O přiznání stipendia rozhoduje děkan na základě projednání žádosti ve Vědeckovýzkumné komisi LF UP.

č!ánek g
Vědecká a pedagogická činnost studentů
Stipendia za vědeckou a pedagogickou činnost studentů podle směrnice děkana
LF UP k vědecké a pedagogické činnosti studentů budou vyplácena na návrh
přednosty ústavu nebo kliniky po schválení děkanem nebo na návrh děkana.
Maximální výše tohoto stipendia je 4 000 Kč za semestr.

3) Za pedagogickou činnost studentů je stipendium vypláceno jednorázově po ukončení

příslušnéhosemestru.
4) Za vědeckou činnost studentů (dále jen ,,SVOČ")je stipendium vypláceno po úspěšné
ústníprezentaci výsledků vědecké práce na konferenci SVOČ. Pokud téma řešívíce
studentů, stipendium si rozdělí podle množstvívykonané práce, přičemžpodíly
stanoví školitel.
5) Odborná komise vyhodnotí na konferenci SVOČ tři nejlepšíprezentace studentských
vědeckých prací vjednotlivých sekcích. Tyto prezentované práce budou oceněny
mimořádným stipendiem, jehož výši určíděkan.

1)
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článek +
Mimořádné stipendium
Děkan můžestudentům v magisterském i doktorském studijním programu,
vykonávajícím vědeckou a pedagogickou činnost, opakovaně přiznat mimořádné
stipendium za účelemstabilizace personální situace na příslušnémpracovišti. Výše
tohoto stipendia je maximálně 10 000 Kč měsíčně.
Děkan můžepřiznat mimořádné stipendium studentům v magisterském i doktorském
studijním programu za původnísdělení publikované v odborném časopise s impakt
faktorem.

závěrečná ustanovení
1) Tato směrnice nabývá platnosti dnem vydání, tj. podpisu děkanem a účinnostidnem
zveřejnění na webových stránkách LF UP.
2) Tímto se rušíSměrnice děkana LF UP č. LF - B3-I/2OL5-PN ze dne 25. listopadu 2015.

V Olomouci dne 18. dubna 2018

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
děkan LF UP
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