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Odborný pracovník:

1. Nárok na doktorské stipendium mají pouze studenti prezenční formy studia, kteří nepřekročí
standardní délku studia.
2. Výše stipendia je stanovena pro studenty, kteří se zapsali ke studiu od akademického roku
2017/18 nebo v předchozích letech, následovně:
a) Základní sazba stipendia je ve výši 11 000 Kč měsíčně.
b) Za každou dílčí zkoušku se stipendium zvýší o 1 000 Kč, za každý zápočet
o 500 Kč.
Změny stipendia budou provedeny vždy ke konci semestru.
3. Studenti, kteří budou od akademického roku 2018/19 a později zapsáni do programu
„superdoktorand“, obdrží základní sazbu stipendia ve výši 15 000 Kč měsíčně. Ustanovení bodů
2b a 5 zůstává v platnosti.
4. Podmínkou zápisu do programu „superdoktorand“ je podání přihlášky do prezenční formy
studia a doporučení přijímací komise. Přijímací komise zhodnotí zejména úroveň předložených
tezí disertační práce, výsledky odborné rozpravy, výsledky zkoušky z cizího jazyka
a předpoklady a motivaci uchazeče k doktorskému studiu. Uchazeč o studium musí v tezích
disertační práce uvést, že se hlásí do programu „superdoktorand“. O zařazení studenta do
programu „superdoktorand“ rozhodne děkan. Do programu „superdoktorand“ budou zařazeni
nejvýše tři doktorandi v každém akademickém roce.
5. Při složení SDZ ve 2. ročníku se stipendium zvýší o 2 000 Kč měsíčně, v případě nesložení SDZ
se stipendium o 2 000 Kč měsíčně sníží (platí pro studijní obor ŘEP).
6. Při významném neplnění individuálního studijního plánu může oborová rada děkanovi
navrhnout snížení stipendia. O snížení stipendia rozhodne děkan.
7. Tímto se ruší směrnice č. 3/2016.
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