UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA FARMACEUTICKÉ
FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ
Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle § 27 odst. 1 písm. b) a
§ 33 odst. 2 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. 28 odst.2 Statutu
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové usnesl na těchto Pravidlech pro přiznávání stipendií
na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové, jako jejím vnitřním předpisu:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové (dále jen
„předpis“) podle čl. 4 odst. 5 a souvisejících ustanovení Stipendijního řádu Univerzity
Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) upravují poskytování stipendií studentům na
Farmaceutické fakultě v Hradci Králové (dále jen „fakulta“).
Čl. 2
Stipendium za vynikající studijní výsledky
(K čl. 4 Stipendijního řádu univerzity)
1. Podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky jsou následující:
a) dosažení nejméně 50 kreditů v předcházejícím ročníku (u studentů, kteří
studovali v kreditním systému studia) nebo řádné ukončení ročníku
v předcházejícím akademickém roce (u studentů dobíhajících ve stávajícím
systému, kteří neopakovali ročník) a dále nepřekročení standardní doby studia.
b) dosažení prospěchového průměru ze zkoušek a dalších klasifikovaných
studijních povinností za předchozí úsek studia ve výši, jejíž hranici pro každý
studijní program stanoví vždy k 20. listopadu děkan fakulty. Stipendium bude
přiznáváno nejméně deseti procentům studentů fakulty, kteří nejsou zapsáni
v prvním ročníku studia (nejde-li o případ podle odstavce 2) a u nichž
nenastala překážka v poskytnutí stipendia podle čl.8 stipendijního řádu
univerzity, přičemž jako rozhodné se počítají údaje k 31. říjnu.
2. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává i studentům v prvním úseku studia
v navazujícím magisterském studijním programu, kteří v předchozím akademickém roce
ve standardní době studia absolvovali na fakultě bakalářský studijní program. Podmínky
pro přiznání tohoto stipendia jsou shodné s čl.2, odst.1 tohoto předpisu. O přiznání
prospěchového stipendia studentovi magisterského studijního programu, který
v předcházejícím roce ve standardní době studia absolvoval bakalářský studijní program
na jiné fakultě či vysoké škole, rozhodne na základě žádosti individuálně děkan.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení
1. Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 13.12.2006.
2. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity 1).
3. Tento předpis nabývá účinnosti pět dní po nabytí platnosti.

RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D.
předseda akademického senátu fakulty

Doc. PharmDr.Alexandr Hrabálek, CSc.
děkan

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

1)

§ 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento předpis dne
26.1.2007 .
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