STIPENDIJNÍ ŘÁD
Divadelní fakulty JAMU
Část první
základní ustanovení
Čl. 1
(1) Poskytování stipendií studentům bakalářských, magisterských a doktorských
studijních programů realizovaných na Divadelní fakultě JAMU se řídí
stipendijním řádem JAMU (dále je SŘ JAMU) registrovaným dle § 36 odst.2
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (dále jen zákon) MŠMT ČR pod čj. 23792/99-30 dne 22.6.1999.
(2) Tento fakultní stipendijní řád proto pouze dále konkretizuje a upřesňuje
podmínky a organizaci poskytování stipendií na fakultě.
Část druhá
stipendia poskytovaná studentům bakalářských
a magisterských studijních programů
Čl. 2
Prospěchová stipendia
(1) Prospěchové stipendium je přiznáno studentům prezenčního studia na základě
návrhu studijního pracoviště děkanem, pokud student v uplynulém
akademickém roce:
a) získal minimálně 60 kreditních jednotek,
b) uzavřel ročník v řádném termínu zápisu,
c) dosáhl studijního průměru minimálně 93 bodů.
(2) Stipendium nelze přiznat :
a) pokud byl student dle § 65 odst.1 písm.b) zákona podmíněně vyloučen ze
studia,
b) studentovi, který má studium ročníku rozloženo dle individuálního
studijního plánu, a to ve druhém roce rozložení,
c) studentovi, kterému byl děkanem dle čl.6 odst.3 studijního a zkušebního
řádu Divadelní fakulty JAMU povolen přesun předmětu základu oboru do
dalšího ročníku,
d) pokud se student hrubým způsobem provinil proti kolejnímu řádu a byl z
ubytování z kolejí vyloučen, a to od prvního dne měsíce následujícího po
tomto faktu,
e) pokud student nesplní povinnosti uvedené v čl.5,

f) studentům kombinovaného studia.
(3) Konkrétní výše stipendia pro příslušný akademický rok je stanovena směrnicí
děkana.
Čl. 3
Mimořádné stipendium
(1) Návrh na udělení mimořádného stipendia dle kritérií uvedených v čl.3 odst.1
SŘ JAMU mohou podávat děkanovi vedoucí ateliérů, kabinetů a laboratoří
vždy v polovině a na konci semestru.
(2) O přiznání mimořádného stipendia může požádat i student v případě důvodu
uvedeném v čl.3 odst.1 písm.e) SŘ JAMU.
(3) Výše mimořádného stipendia je určována děkanem v závislosti na
rozpočtových možnostech fakulty a významu oceňované činnosti.
Část třetí
stipendia pro studenty doktorských studijních programů
Čl. 4
Doktorské stipendium
(1) Návrh na přiznání doktorského stipendia pro studenta prezenční formy
doktorského studijního programu předkládá předseda oborové rady děkanovi
fakulty společně s návrhem na přijetí studenta ke studiu.
(2) Úprava výše stipendia v průběhu studia je prováděna každoročně k
1.listopadu děkanem na návrh předsedy oborové rady vždy na základě
vyhodnocení výsledků studia za uplynulý akademický rok.
(3) Stipendium se vyplácí po dobu prezenčního studia doktorského studijního
programu, tj.po dobu tří let.
(4) Návrh na udělení mimořádného stipendia předkládá předseda oborové rady
děkanovi kdykoliv v průběhu semestru.
Část čtvrtá
společná ustanovení
Čl. 5
Výplata stipendií
(1) Stipendia se vyplácí na pokladně JAMU, Beethovenova 2, ve výplatních
termínech určených směrnicí kvestora.
(2) Nevyzvednutá stipendia se na jeden měsíc deponují a jsou vyplácena ve
výplatním termínu následujícího měsíce.
(3) Pokud si student nevyzvedne ani takto deponované stipendium, ztrácí na něj
dle čl.2 odst.2 písm.e) nárok, stipendium se vrací do rozpočtu fakulty.

Čl. 6
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Tento stipendijní řád byl schválen dle § 27 odst.1 písm.b) zákona
Akademickým senátem Divadelní fakulty JAMU dne 22.září 1999 a dle § 9
odst.1 písm.b) zákona byl schválen Akademickým senátem JAMU dne
28.září 1999.
(2) Tento stipendijní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení
Akademickým senátem JAMU, přičemž se vztahuje i na stipendia vyplácená
za výsledky akademického roku 1998/1999.
(3) Změna čl. 2 odst. 1 písm. c) schválena 8.10.2001 - nabývá účinnosti od
akademického roku 2001/2002".

