Směrnice děkanky FT č. 2/2016
Přiznání stipendií studentům doktorských studijních programů
Studentům doktorských studijních programů, které uskutečňuje Fakulta textilní Technické
univerzity v Liberci, mohou být přiznána tato stipendia:
A) Základní stipendium může být přiznáno studentům doktorského studijního programu
studujících prezenční formou, a to ve výši sazby č. 1 za každý měsíc studia.
 stipendium v plné výši se poskytuje studentům, kteří plní úkoly a další povinnosti obsažené
v individuálním studijním plánu v souladu se Studijním a zkušebním řádem Technické
univerzity v Liberci (dále SZŘ TUL), část třetí článek 16.
 v souladu se SZŘ TUL, část třetí článek 16 podléhá plnění studijních povinností ročnímu
hodnocení, které schvaluje Oborová rada Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci
(dále OR FT TUL). OR FT TUL hodnotí průběh studia, projednává roční hodnocení
studenta a předkládá je děkanovi v souladu se SZŘ TUL, část třetí článek 18. Při zjištění
neplnění části studijních povinností bez závažných důvodů je přiznané stipendium
studentovi kráceno rozhodnutím děkana. Tato skutečnost je oznámena studentovi a dána na
vědomí školiteli.
 stipendium je vypláceno měsíčně po dobu standardní doby studia (12 měsíců v roce).
 v době přerušení studia není stipendium vypláceno.
B) Stipendium za publikační činnost může být přiznáno za vynikající výsledky při splnění níže
uvedených podmínek:
 celková doba studia v doktorském studijním programu není delší než 60 měsíců,
 student plní úkoly a studijní povinnosti v souladu s individuálním studijním plánem resp.
ročním studijním plánem,
 student je autorem či spoluautorem významných výsledků a získá body za vynikající
výsledky své odborné práce – za publikace vydané v rozhodném období kalendářního roku
(leden – prosinec) prezentované pod hlavičkou FT TUL.
Hodnocení výsledků (započitatelné body):
a) článek v časopise s nenulovým impaktem

6 bodů,

b) článek v časopise uvedeném v databázi Thomson Reuters nebo Scopus

5 bodů,

c) článek ve sborníku uvedeném v databázi Thomson Reuters nebo Scopus

4 body,

d) ostatní publikace v jazycích: AJ, NJ, F, RJ, ŠpJ

1 bod,

e) ostatní publikace

0,25 bodu.

Podklady pro hodnocení výsledků a přiznání stipendia:


Seznam publikací dle výše uvedených hodnotících kategorií s fotokopiemi příspěvků za
rozhodné období předá student na děkanát Fakulty textilní TUL jedenkrát ročně, a to
v únoru (nejdéle do 20.2.). Student žádá o publikační stipendium zpětně za předchozí
kalendářní rok (započítávat lze pouze publikace, které byly vydány v rozhodném období;

publikované abstrakty se nezapočítávají, impakt faktor a zařazení příspěvků do databází nutno doložit).


Seznam musí být podepsán studentem a jeho školitelem.



U hodnocených článků podle odst. d) a e), uvedených ve sbornících konferencí, student
doloží potvrzení o jeho osobní účasti.



Výše stipendia je stanovena podle počtu získaných bodů – v případě spoluautorství se
započítává podíl autorů na výsledku. Každý bod je ohodnocen sazbou č. 2. (Podíl na
výsledku bude rovnoměrně rozdělen dle počtu autorů publikace.)



Za rozhodné období lze studentovi přiznat stipendium za publikační činnost až do výše
6 000,- Kč měsíčně. Stanovená výše stipendia může být vyplacena jednorázově nebo
rozloženě až po dobu 6 měsíců.



Stipendium je vypláceno měsíčně, a to v termínech shodných s výplatou základního
stipendia.

C) Stipendium na podporu studia v zahraničí nebo na aktivní účast na zahraniční
konferenci. Děkan může studentovi přiznat jednorázové mimořádné stipendium na podporu
studia v zahraničí nebo na aktivní účast na zahraniční konferenci, pokud student plní úkoly a
povinnosti v souladu s individuálním studijním plánem.
D) Stipendium za vynikající výsledky ve studiu a v odborné činnosti. Děkan může studentovi
přiznat jednorázové mimořádné stipendium za zvlášť vynikající výsledky ve studiu nebo
v odborné činnosti (např. udělený patent) nebo za mimořádně úspěšnou disertační práci.
E) Závěrečná ustanovení


Tímto opatřením se ruší Opatření děkana Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci
č. 2/2015 o úpravě stipendií studentů doktorského studijního programu ze dne 31. 1. 2015.



Opatření je platné dnem vyhlášení a účinnost nabývá dnem 29. ledna 2016.



Sazba č. 1 se řídí výší příspěvku MŠMT na stipendia studentů doktorského studijního
programu a je pro kalendářní rok aktualizována. Pro kalendářní rok 2016 je ve výši 7 500,- Kč.



Sazba č. 2 je stanovena děkanem a pro rok 2016 je ve výši 1 000,- Kč.

Ing. Jana Drašarová, Ph.D.
| děkanka Fakulty textilní TUL
V Liberci 29. 1. 2016

