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1) Na základě Statutu a dalších vnitřních předpisů EF TUL, čl. 2 – Stipendijní řád, stanovuji 
následující podmínky pro přiznání prospěchového stipendia na Ekonomické fakultě TUL. 

2) Prospěchové stipendium lze přiznat studentům 2. a 3. ročníku bakalářských studijních 
programů v prezenční formě (ve 2. ročníku se vyplácí prospěchové stipendium za výsledky 
dosažené v 1. ročníku studia; ve 3. ročníku se vyplácí prospěchové stipendium za výsledky 
dosažené ve 2. ročníku studia). 

3) Prospěchové stipendium lze přiznat studentům 1. ročníku navazujícího studia EF za výsledky 
dosažené v bezprostředně předcházejícím 3. ročníku bakalářského studia na EF TUL  
ve studijním programu Ekonomika a management. 

4) Prospěchové stipendium lze přiznat rovněž studentům 2. ročníku navazujících magisterských 
studijních programů v prezenční formě studia za výsledky dosažené v 1. ročníku studia.  

5) Prospěchové stipendium lze přiznat studentovi, který splní následující podmínky: 

a) v předcházejícím akademickém roce byl studentem prezenční formy studia na EF TUL;  

b) splnil všechny studijní povinnosti předepsané příslušným studijním plánem za předcházející 
akademický rok (nezapočítávají se již uznané předměty); 

c) získal plný počet kreditů předepsaný studijním plánem; 

d) dosáhl přitom váženého studijního průměru do 1,50 (včetně), vypočteného podle Studijního 
a zkušebního řádu TUL, článek 11 Hodnocení studijních výsledků, bod 7; 

e) nestuduje déle než je standardní doba studia daná studijním plánem; 

f) nemá uloženou sankci za disciplinární přestupek. 

6) Výše prospěchového stipendia je rozdělena do tří pásem podle váženého studijního průměru: 

a) pásmo 1: vážený studijní průměr 1,00 – 1,10; 

b) pásmo 2: vážený studijní průměr 1,11 – 1,30; 

c) pásmo 3: vážený studijní průměr 1,31 – 1,50. 

7) Výši prospěchového stipendia stanoví děkan EF TUL. 

8) Prospěchové stipendium se vyplatí jednorázově v prosinci následujícího akademického roku.    

9) Tímto se ruší směrnice č. 2/2015. 

 


