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Stipendijní řád pro studium v doktorských stud ij ních programech
Fa kulty agrobiologie, pot ravinových a p ří rodn ích zd rojů

Článek 1
úvodní ustanovení
(1)
(2)

Nařízení děkanky

je platné pro Fakultu agrobiologie, potravinových a přírodn ích zdroj ů (dále
jen 11 fakult a") České zeměd ě l ské univerzity v Praze (dále jen „ČZU ").
Je zpracováno v soulad u se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších
před pisů a v soulad u s vnitřním předpisem ČZU Studijním a zkušebním řádem pro studium
v doktorských studijních programech ČZU ze dne 29. 3. 2017. Blíže upravuje udělování stipendií
v doktorských st udijních programech (dále jen 11 DSP") fakulty a je závazné pro všechny
studenty DSP.
Článek 2
Stipendia udělovaná studentů doktorských studijních programů

(1)
(2)

Řá dn é stipendium pobírají studenti DSP v prezenční formě studia, a to během standardní doby
studia. Do té se započítávají všechna předchozí doktorská studia dokončená i nedokončená.
Mimořád né stipendium mohou studenti DSP v prezenční i kombinované formě získat za
m i m ořádné aktivity běh em studia . Toto sti pendium lze u d ělit jednorázově, popř. opakovaně.
U d ě l ení mimořádného stipendia zpravidla navrhuje školitel a schvaluje vedoucí katedry
v případě, že je stipendium udělová n o z p rostře d ků katedry. Děkanka fakulty či jí pově ře ný
proděkan navrhuje m i mořád né stipendium v případě, že je stipendium udělováno z prostřed ků
faku lty.
Článek 3
Výše řádného stipendia

(1)
(2)
(3)

Výše řá d né ho stipendia se odvíjí od řádného plně n í studijních povinností studenta.
Řádná stipendia studentů DSP se od 1. 2. 2018 jednorázově zvýšila o částku 3 000,- Kč/měsíc.
Výše řádnýc h stipendií je upravena s platností od 1. 2. 2018 takto:
a) stude ntům v prvním ročníku DSP náleží stipendium ve výši 10 000,- Kč/měsíc;
b) stu dentům druhého ročníku DSP se v případě splnění Individuálního studijního plánu
zvyšuje stipendium o částku 1 000,- Kč/měsíc, nejvýše však na 11 000,- Kč/měs íc;
c) studentům třetího ročníku DSP se v případě s plnění Individuálního studijního plánu zvyšuje
stipe ndium o částku 1 000,- Kč/měsíc, nejvýše však na 12 000,- Kč/měs íc;
d) st udentům po složení Státní doktorské zkoušky se stipendium zvyšuje o částku 1 000,Kč/měsíc, nejvýše však na 13 000,- Kč/mě síc.

doloží vědecký článek typu „Article" nebo „Review" uveřejněný nebo
k uveřejnění v časopise databáze Web of Knowledge s přiděleným nenulovým
lmpact factor indexem (dále jen „ IF" ) v roce přijetí článku nebo v časop i se databáze
SCOPUS s přiděle ným nenulovým Scientific Journal Ranking indexem (dále jen se „ SJR") v
roce přijetí článku a na kterém je student v autorském kolektivu na pozici prvního autora,
se zvyšuje stipendium o částku 2 000,- Kč/měsíc. Podmínkou udělen í stipendia je afiliace
studenta k FAPPZ ČZU . V případě dvou a vícenásobné afiliace studenta se stipendium
poměrným způsobem snižuje.
f) Maximální výše řádného stipendia je 30 000,- Kč/měsíc.
Splnění Individuálního studijního plánu potvrzuje oborová rada DSP po výročn ích atestacích

e)

Studentům, kteří

přijatý

(4)

studentů.

(6)

Složení Státní doktorské zkoušky se dokládá zápisem.
Přijetí rukopisu vědeckého článku do tisku se dokládá potvrzením redakce časopisu a následně
pře d ložením publikovaného článku. Uveřejnění vědeckého článku se dokládá předložen ím

(7)

publikovaného článku .
V případě, že student neplní svoje studijní povinnosti,
oborové rady sníženo nebo odebráno.

(5)

může

mu být stipendium na návrh

Článek 4
Přechodné

(1)

a závěrečné ustanovení

Studentům, jejichž výše stipendia navýšeného pod le článku 3 odst. 2 překroči la maximální
částku uvedenou v článku 3 odst. 3, se stipendium nesnižuje. Další navýšení stipendia se řídí

(2)

podmínkami uvedenými v tomto odstavci.
Toto nařízení nabývá platnosti dnem zveřej n ění.

V Praze dne 19. 4. 2018

