
 
 

 

 
VNITŘNÍ NORMA PdF UP 

 

 

PdF-B-18/05 
 

 

 

Realizace stipendia J. L. Fischera na PdF UP  

v akademickém roce 2018/2019 
 

 

 

Obsah: Článek 1 Úvodní ustanovení 

Článek 2 Okruh žadatelů 

Článek 3 Podmínky přiznání stipendia 

Článek 4 Kontrola splnění podmínek stipendia 

Článek 5 Závěrečné ustanovení 
 

Garant: doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D. 

  

Platnost: 23. 4. 2018 

 

Účinnost:       25. 4. 2018 



2                        Vnitřní norma PdF UP č. PdF-B-18/05 

 
 

Realizace stipendia J. L. Fischera na PdF UP  

v akademickém roce 2018/2019 
 

 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

Podle čl. 11 Stipendijního řádu Univerzity 

Palackého v Olomouci, vnitřního předpisu 

Univerzity Palackého v Olomouci č. A-

13/2012 a podle příkazu rektora UP č. B3-

15/4-PR ze dne 7. prosince 2015 vyhlašuji 

stipendium J. L. Fischera na podporu studia v 

ČR (dále jen „stipendium“) na akademický rok 

2018/2019. 

 

 

Článek 2 

Okruh žadatelů 

 

Stipendium J. L. Fischera je určeno studentům 

prvních ročníků zapsaným do prezenčního 

studia v doktorských studijních programech 

uskutečňovaných v cizím jazyce, jež jsou 

realizovány na PdF UP.  

 

 

Článek 3 

Podmínky přiznání stipendia 

 

1. Uchazeči o stipendium podávají písemnou 

žádost na oddělení pro vědu, výzkum a 

doktorská studia. Nedílnou součástí 

žádosti musí být motivační dopis, odborný 

životopis uchazeče a projekt disertační 

práce. 

2. Žádost se podává nejpozději do 15. 10. 

2018. 

3. O udělení stipendia rozhoduje děkanka na 

základě doporučení proděkana pro vědu, 

výzkum a doktorská studia, jež je 

předsedou tříčlenné výběrové komise, 

kterou jmenuje děkanka PdF UP.  

4. Stipendium se uděluje jednotlivci na dobu 

jednoho akademického roku. V případě 

vynikajících vědeckých výsledků může 

být výplata stipendia na základě žádosti 

studenta a po doporučení výběrové 

komise rozhodnutím děkanky 

prodloužena.  

5. Výše stipendia činí 18 000,- Kč na měsíc.  

 

 

Článek 4 

Kontrola splnění podmínek stipendia 

 

Student, který pobíral stipendium, musí do 1 

měsíce po ukončení výplaty stipendia předložit 

na oddělení vědy, výzkumu a doktorských 

studií závěrečnou zprávu s popisem 

realizovaných aktivit a kopie publikačních 

výstupů, případně podanou přihlášku 

mezinárodního vědecko-výzkumného 

projektu.   

 

Článek 5 

Závěrečné ustanovení 

 

1. Tato vnitřní norma nabývá platnosti dnem 

jejího podpisu děkanky PdF UP a 

účinnosti dnem jejího zveřejnění na úřední 

desce Pedagogické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci, tj. druhým dnem 

od nabytí platnosti. 

2. Tato vnitřní norma pozbývá účinnosti 

naplněním účelu. 

 

 

 

Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. v.r. 

děkanka Pedagogické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci

 


