Vyhláška č. 7DV/2014 děkana Fakulty ekonomické ZČU v Plzni
Výše stipendií pro studenty prezenční formy studia v DSP
čl. 1 – Úvodní informace
1. Standardní doba studia v doktorském studijním programu (DSP) P 6208 Ekonomika a management
na FEK ZČU v Plzni jsou 3 roky pro prezenční formu studia.
2. Pro dodržení této doby studia jsou vymezeny kontrolní povinnosti, které vycházejí
z harmonogramu standardního průběhu studia, jež je promítnut i do individuálního studijního plánu
studenta/studentky. Tyto kontrolní povinnost studia slouží pro kontrolu řádného průběhu studia v
DSP a od nich se následně odvíjí i udělování stipendií pro studenty v prezenční formě studia.
Standardní harmonogram studia v doktorském studijním programu je uveden ve Směrnici č.
3DS/2014 děkana Fakulty ekonomické ZČU, Organizace studia v doktorském studijním programu.
3. Přiznané stipendium má motivační složku umožňující zvýšit zainteresovanost studenta DSP na
včasném úspěšném dokončení studia.
čl. 2 – Výše stipendií studentů v prezenční formě DSP
1. Základní výše stipendií studentů DSP se upravuje v návaznosti na plnění kontrolních povinností
studia dle standardního harmonogramu studia v DSP následovně:
• studenti 1. ročníku: 7.000,- Kč/ měsíc,
• studenti 2. ročníku: 8.000,- Kč/ měsíc,
• studenti 3. ročníku: 9.000,- Kč/ měsíc.
2. Předpokladem navýšení stipendia ve 2. a 3. ročníku je splnění povinností stanovených ve
standardním harmonogramu studia v doktorském studijním programu, viz. Směrnice č. 3DS/2014
děkana Fakulty ekonomické ZČU pro každý ročník studia, a to včetně publikační a pedagogické
činnosti.
3. V případě, že student/studentka prezenční formy studia v DSP bude při plnění svých povinností v
prodlení oproti stanoveným kontrolním povinnostem standardního průběhu studia, je možné
uplatnit následující snížení stipendia:
• zpoždění v plnění povinností o 1 semestr: základní výše stipendia – 1.000,- Kč/měs;
• zpoždění v plnění povinností o 2 semestry: základní výše stipendia – 2.000,- Kč/měs;
• zpoždění v plnění povinností o 3 semestry: základní výše stipendia – 3.000,- Kč/měs.
4. Snížení stipendia se vztahuje vždy k základní výši stipendia příslušejícímu dokončenému ročníku
studia v DSP. Dokončeným ročníkem DSP se rozumí splnění všech předepsaných povinností a

stanovených kontrolních povinností standardního harmonogramu studia, viz. Pokyn č. 5DP/2014
děkana Fakulty ekonomické ZČU.
5. U studentů prezenční formy studia, kteří si ve vyšším ročníku zajistí pracovní úvazek mimo ZČU
v Plzni, se stipendium krátí na poloviční výši z nárokové výše z důvodu jejich reálného nižšího
zapojení do činnosti katedry, které plyne ze závazku pracovního úvazku mimo ZČU v Plzni. O
snížení výše stipendia rozhoduje děkan fakulty po projednání se školitelem doktoranda /
doktorandky.
6. Výjimku ze stanovených pravidel pro snížování stipendia může udělit děkan FEK na návrh
předsedy OR. Důvodem k tomu jsou mimořádné okolnosti, které jsou v souladu s odborným a
vědeckým růstem doktoranda/doktorandky, jako jsou například zahraniční stáže organizované v
rámci DSP, účast ve výzkumných projektech FEK, apod.

V Plzni, dne 7. října 2014

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný

