DĚKAN

VYHLÁŠKA DĚKANA
č. 9D/2013

Věc: Motivační systém pro studenty FST vyjíždějící na studium, stáž nebo praxi do zahraničí
Motivační systém pro studenty FST vyjíždějící na studium, stáž nebo praxi do zahraničí
Fakulta strojní má zájem na výjezdech studentů na studijní pobyty, stáže nebo praxe na zahraniční
vysoké školy v rámci jejich řádného studia. Studenti těmito pobyty získávají řadu zkušeností, vytvářejí
si názor na studium a zdokonalují se v jazykové přípravě.
Fakulta chce ty studenty, kteří se přihlásí na studijní pobyty v zahraničí, motivovat k dosažení co
nejlepších studijních výsledků. Za tím účelem stanovuje následující motivační systém formou
vyplacení mimořádných stipendií:
A) pro studenty studující část studia na zahraniční vysoké škole
Základní podmínkou, aby student mohl uplatnit nárok na mimořádné stipendium z motivačního
systému je získání minimálně 20 kreditů za daný semestr studia v zahraničí.
Studijní výsledky:
1. Student v zahraničí absolvuje předmět, který mu bude na fakultě uznán za předmět povinný
(typu A) nebo povinně volitelný (typu B):
- v případě, že předmět absolvuje s hodnocením dle ECTS A nebo B
1 500,- Kč
- v případě, že předmět absolvuje s hodnocením C nebo D
500,- Kč
2. Student v zahraničí absolvuje předmět, který mu bude na fakultě uznán za předmět volitelný
(typu C):
- v případě, že předmět absolvuje s hodnocením dle ECTS A nebo B
500,- Kč
3. Student bude absolvovat semestr studia s celkovým studijním prospěchem
- do průměru známek 1,1
4 000,- Kč
- do průměru 1,5
2 000,- Kč
Při přepočtu hodnocení ECTS dle níže uvedené tabulky:
Hodnocení Hodnocení pro
dle ECTS
studijní průměr
A
1,0
B
1,5
C
2,0
D
2,5
E
3,0
F
4,0
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B) pro studenty konající odbornou praxi v zahraničí nebo stáž na zahraniční vysoké škole
Základní podmínkou pro přiznání mimořádného stipendia je délka stáže (praxe) delší než 30 dnů a její
schválení vysílající fakultou.
Student může požádat o dotaci ve formě mimořádného stipendia ve výši maximálně 1 500,- Kč za
každých ukončených 30 dnů pobytu na zahraniční vysoké škole. Výše přidělených finančních
prostředků až do uvedené maximální částky se bude odvíjet od průměrných nákladů na pobyt
v daném státě a výše jiné podpory.
Student o mimořádné stipendium žádá prostřednictvím SO FST. Na výše uvedená stipendia není
právní nárok.
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