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Čl. 1. –  Úvodní ustanovení 
1. Pravidla pro přiznávání stipendií jsou uvedena ve Stipendijním řádu Technické univerzity 

v Liberci (dále jen „StR-TUL˝), který v souladu se Zákonem o vysokých školách (zákon 
č. 111/1998 Sb.) definuje jednotlivá stipendia a pravidla pro jejich přiznání. Tento předpis 
děkana upřesňuje a doplňuje některá ustanovení pro StR-TUL. 
 

 
Čl. 2. –  Prospěchové stipendium 

1. Prospěchové stipendium je definováno v čl. 4 StR-TUL a pro podmínky jeho přiznání 
v souladu s čl. 4 odst. 3 písm. c), resp. čl. 4 odst. 6 platí na Fakultě mechatroniky, 
informatiky a mezioborových studií (dále jen „FM˝) tato pravidla: 

a. Student musí splnit předměty předepsané standardním studijním plánem pro 
předchozí rok studia, tj. získat plný počet kreditů z předepsaných předmětů. 

b. Prospěchové stipendium se přizná studentům, jejichž vážený studijní průměr 
v uplynulém akademickém roce nepřekročí hodnotu 1,50. Výpočet váženého 
studijního průměru je dán čl. 11, odst. (6) Studijního a zkušebního řádu 
TU v Liberci a pro potřeby přiznání stipendia je převzat z informačního systému 
IS/STAG. 

c. Pro studenty prvního ročníku navazujícího studijního programu se za 
bezprostředně předcházející akademický rok považuje poslední ročník 
bakalářského studia podle akreditovaného studijního plánu na FM. 

d. Stipendium se uděluje bez žádosti, na základě výsledku studia. 
e. Stipendium může být děkanem přiznáno také na základě žádosti studenta. 

2. Prospěchové stipendium lze poskytovat i během studia na zahraniční vysoké škole. 
3. Prospěchové stipendium lze přiznat i v případě přestupu studenta z jiné fakulty TU 

v Liberci (dále jen „TUL˝) nebo z jiné vysoké školy na základě předložené žádosti 
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studenta; přílohou žádosti musím být dokumenty, na základě kterých lze posoudit 
oprávněnost žádosti (získané kredity, vážený studijní průměr). 

4. Výše prospěchového stipendia je určena jako součin Základu stipendia a Koeficientu 
k výpočtu výše stipendia, který se stanoví dle následující tabulky: 
 

Vážený studijní průměr  Koeficient k výpočtu výše stipendia 
do 1,1 včetně 100 % 
vyšší než 1,1 a do 1,3 včetně 64 % 
vyšší než 1,3 a do 1,5 včetně 32 %  

 
Základ stipendia 

 
1. Základ stipendia je od 1. 9. 2022 stanoven na 2500,- Kč. 
2. V souladu s čl. 4 odst. 6 a čl. 16 StR-TUL se může výše Základu stipendia měnit. Pro 

výpočet stipendií k proplacení v daném akademickém roce jej děkan stanoví vnitřním 
předpisem nejpozději k 30. 9.  

 
 

Čl. 3. –  Mimořádné stipendium 
1. V souladu s čl. 10, resp. čl. 3 odst. 1 písm. e) bodem III StR-TUL může být uděleno 

Mimořádné stipendium.  
2. Mimořádné stipendium za ukončení studia s vyznamenáním lze udělit za celkové 

hodnocení studia „prospěl s vyznamenáním˝ a to ve výši 160 % Základu stipendia. 
Stipendium se uděluje bez žádosti, na základě výsledku studia. 

3. Mimořádné stipendium za udělenou Cenu děkana je stanoveno: 
a. za vynikající bakalářskou práci ve výši 160 % Základu stipendia, 
b. za vynikající diplomovou práci ve výši 200 % Základu stipendia. 

4. Mimořádné stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další 
tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí lze udělit individuálně na základě žádosti 
předložené studentem FM, nebo akademickým pracovníkem TUL. 

 
 

Čl. 4. –  Závěrečná ustanovení 
1. Tato směrnice nabývá platnosti dnem schválení. 
2. Dnem účinnosti této směrnice se zrušuje Směrnice děkana 02/2017 ze dne 8. 10. 2021.  
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