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Článek 1 
Všeobecná ustanovení 

(1) Tato směrnice stanovuje podmínky a další podrobnosti pro přiznání a výplatu stipendia 
studentům doktorských studijních programů na Ekonomické fakultě Technické univerzity 
v Liberci (dále jen „EF TUL“) v souladu s § 91 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon“), se Stipendijním řádem TUL a se Stipendijním řádem EF TUL. 

Článek 2 
Stipendium studentů doktorských studijních programů 

(1) Nárok na doktorské stipendium mají pouze studenti prezenční formy studia, kteří nepřekročí 
standardní délku studia. 

(2) Výše stipendia je pro studenty doktorského studia stanovena od akademického roku 
2021/2022 následovně: 

a) Základní sazba stipendia je ve výši 10.000,- Kč měsíčně. 

b) Za každou dílčí zkoušku se stipendium zvýší o 1.000,- Kč měsíčně, za každý zápočet se 
stipendium zvýší o 500,- Kč měsíčně. Za vědecko-výzkumnou činnost se měsíční 
stipendium zvyšuje o 500,- Kč vždy nejvýše jednou za semestr. 

c) Za složení Státní doktorské zkoušky ve 2. ročníku studia ve studijním programu 
Ekonomika a management nebo Podniková ekonomika a management se stipendium 
zvýší o 2 000,- Kč měsíčně. Za složení Státní doktorské zkoušky ve 2. nebo 3. ročníku 
studia ve studijním programu Systémové inženýrství a informatika se stipendium zvýší 
o 2 000,- Kč měsíčně. 

d) Změny stipendia budou provedeny vždy ke konci semestru. 

(3) V případě neplnění Individuálního studijního plánu děkan při ročním hodnocení doktoranda 
sníží základní sazbu stipendia na celý následující akademický rok za každou nesplněnou dílčí 
zkoušku o 2.000,- Kč měsíčně, za každý nesplněný zápočet o 1.000,- Kč měsíčně. 
Ustanovení b) a c) podle čl. 2 odst. (2) zůstávají v platnosti. V odůvodněných případech může 
děkan od snížení stipendia upustit. 

Článek 3 
Finanční odměna za pedagogickou činnost 

(1) Se studentem doktorského studijního programu uzavře EF TUL dohodu o provedení práce 
nebo dohodu o pracovní činnosti na pedagogickou činnost v rozsahu tří hodin (3× 60 minut) 
týdně po dobu čtrnácti výukových týdnů semestru. 

(2) Za každou hodinu pedagogické činnosti týdně náleží studentovi doktorského studia odměna 
ve výši 170,- Kč. 
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(3) Finanční odměna za pedagogickou činnost je studentovi doktorského studia vyplácena 
podle odst. (1) a (2) z rozpočtu děkanátu EF TUL pouze za semestry, ve kterých plní zápočty 
z předmětů „Pedagogické působení“ podle studijního plánu příslušného doktorského 
studijního programu. 

Článek 4 
Motivační program „doktorand cum laude“ 

(1) Návrh na zařazení studenta do programu doktorand cum laude podá školitel doktoranda 
na základě vynikajících výsledků doktoranda v předchozím akademickém roce v oblasti 
publikačních výstupů, spolupráce na výzkumných projektech nebo na základě nadstandardní 
pedagogické činnosti. 

(2) Studenti zařazení do programu doktorand cum laude, obdrží základní sazbu stipendia ve výši 
15.000,- Kč měsíčně. Ustanovení b) a c) podle čl. 2 odst. (2) zůstávají v platnosti. 

(3) O zařazení studenta do programu doktorand cum laude rozhoduje pro každý akademický rok 
děkan na základě návrhu školitele, který je součástí ročního hodnocení studenta 
doktorského studia. 

Článek 5 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

(1) Tato revize nahrazuje revizi č. 01 směrnice děkana č. 2/2021 Výše stipendia studentů 
doktorských studijních programů na EF TUL platnou a účinnou od 1. září 2021. 

(2) Tato revize směrnice děkana nabývá platnosti a účinnosti dne 1. listopadu 2022. 
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