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Tato směrnice konkretizuje a doplňuje Stipendijní řád Technické univerzity v Liberci, Čl. 3, 
písm. a) a Stipendijní řád Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Čl. 3, 
odst. 1–5. 

 
 

Čl. 1 
 

Prospěchové stipendium  
 

1. Prospěchové stipendium lze přiznat studentům Fakulty mechatroniky, informatiky a 
mezioborových studií v prezenčním bakalářském studiu a navazujícím magisterském 
studiu po dobu 10 měsíců příslušného akademického roku v měsících září až červen 
za vynikající studijní výsledky v předchozím roce studia. O přidělení stipendia rozhoduje 
děkan fakulty. 

2. Prospěchové stipendium se poskytuje na základě žádosti, ve které student uvede své 
studijní výsledky (viz bod 5) za splněné předměty předepsané studijním plánem 
pro daný rok studia (viz bod 1) při splnění podmínky zisku 60 kreditů. Žádost předá 
studijnímu oddělení do konce října. 

3. Prospěchové stipendium se neposkytuje: 
a) v prvním roce studia v bakalářském studijním programu, 
b) studentům, kteří v předchozím akademickém roce studia nesplnili všechny studijní 

povinnosti určené studijním plánem nejpozději do data určeného harmonogramem 
Technické univerzity v Liberci, 

c) v době přerušení studia, 
d) za předměty uznané z dřívějšího studia, 
e) při překročení standardní doby studia v daném studijním programu na Fakultě 

mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. 
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4. Prospěchová stipendia lze poskytovat i studentům vyslaným Fakultou mechatroniky, 
informatiky a mezioborových studií na část studia na zahraniční vysoké škole. 

5. Kritériem pro přiznání prospěchových stipendií je vážený studijní průměr (uveden 
v IS/STAG) v předchozím akademickém roce v rozmezí 1,00 – 1,50. 

6. Výše prospěchových stipendií platná od akademického roku 2021/2022 na základě 
schválení Akademickým senátem Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových 
studií dne 30. 9. 2021: 

Vážený studijní průměr v předchozím akademickém 
roce: 

Měsíční výše stipendia: 

1,00 2500,- Kč 
1,01 – 1,20 1600,- Kč 
1,21 – 1,50 800,- Kč 

 
 

Čl. 2 
Stipendia za ukončení studia s vyznamenáním a za udělenou Cenu děkana 

 
Stipendia jsou stanovena takto: 

1. Za celkové hodnocení studia „prospěl s vyznamenáním“ podle Čl. 14, odst. (2) 
Studijního a zkušebního řádu Technické univerzity v Liberci ve výši 7000 Kč. 

2. Za udělenou Cenu děkana fakulty: 
a) ve výši 4000 Kč za vynikající bakalářskou práci, 
b) ve výši 5000 Kč za vynikající diplomovou práci. 

 
 
Dosavadní znění Směrnice děkana č. 2/2017 ze dne 12. 10. 2020 se ruší a nahrazuje se 
tímto. 
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