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Článek 1 
Všeobecná ustanovení 

(1) Na základě Statutu TUL a Stipendijního řádu TUL stanovuji následující podmínky pro přiznání 
prospěchového stipendia na Ekonomické fakultě TUL (dále jen „EF TUL“). 

Článek 2 
Podmínky pro přiznání mimořádného stipendia 

(1) Mimořádné stipendium lze přiznat studentům prezenčního bakalářského a navazujícího 
magisterského studia. 

(2) Za každý semestr studia může být mimořádné stipendium přiznáno v případě, že student 
získá minimálně 20 kreditů v příslušném semestru. V případě přiznání se vyplácí za zimní 
semestr v březnu, za letní semestr v říjnu. 

(3) V posledním roce studia se stipendium za letní semestr vyplácí v červenci pouze v případě, 
že student úspěšně ukončí studium v řádném termínu Státní závěrečnou zkouškou a 
obhajobou závěrečné práce. 

(4) Výši stipendia stanovuje děkan fakulty. 

(5) Stipendium se vyplácí maximálně po standardní dobu studia na základě žádosti studenta 
podané elektronicky (v souladu se směrnicí děkana č. 1/2021) prostřednictvím IS STAG za 
zimní semestr v únoru a za letní semestr v září, resp. v červnu v případě, že se jedná o 
studenta posledního v posledním roce studia. 

Článek 3 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

(1) Tato revize nahrazuje revizi 01 směrnice č. 4/2017 platnou a účinnou od 10. 10. 2017. 

(2) Tato revize směrnice č. 4/2017 nabývá platnosti a účinnosti dne 6. 9. 2022. 
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