
 

 

Interní norma pracoviště č. 01/2018 

Stipendijní fond  
 

Předkládaná norma pojednává o postupech pro využívání stipendijního fondu na Katedře 

psychologie FF UP 

 
Výše stipendijního fondu pro katedru je určována z pravidla jednou ročně a to spolu 
s rozpočtem katedry. Pravidla pro dělení stipendijního fondu a samotnou výši fondu schvaluje 
vedení fakulty. 
Katedra má povinnost nakládat se stipendijním fondem v souladu s Vysokoškolským zákonem 
a dalšími normami UP (R-A-17/2). Druhy stipendii přiznávané katedrou jsou zejména: 
 
a. stipendium na podporu studia v zahraničí (např. zahraniční stáže pregraduálních nebo DSP 
studentů), 
b. mimořádné doktorské stipendium (nad rámec minimálního stipendia 12 200 Kč), 
c. mimořádné stipendium, zejména: 
 
- za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky, 
- za vynikající sportovní výsledky, zejména v souvislosti s reprezentací UP, 
- za významnou činnost konanou ve prospěch fakulty, UP a akademické obce, 
- za významnou charitativní činnost a přínos společnosti, 
- za výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zákona č. 1 0/2002  b. 
 
O udělení stipendia rozhoduje děkan fakulty na podkladě žádosti vedoucího katedry. Vedoucí 
katedry v případně (a) stipendia na podporu studia v zahraničí navrhuje stipendium dle 
posouzení jednotlivých žádosti na základě vlastního uvážení. V případě (b) doktorského 
stipendia vedoucí katedry navrhuje stipendium se souhlasem předsedy oborové rady D P. 
V případě (c) mimořádného stipendia, vedoucí katedry deleguje navržení stipendia na 
vedoucí jednotlivých výzkumných oblastí, a to do výše 20 až  0 % z celkové částky 
stipendijního fondu katedry na daný rok, minimálně však 20 tis Kč pro jednu oblast. Tato 
částka je rozdělena rovnoměrně mezi jednotlivé výzkumné oblasti. Nevyužité prostředky 
z některé z výzkumných oblastí se dělí mezi ostatní výzkumné oblasti. Zbývající částku 
navrhuje k vyplacení vedoucí katedry, a to v souladu s vnitřním předpisem UP (R-A-17/2), 
Grantovou soutěží Katedry psychologie (aktualizace z roku 2017), podporou výjezdů na 
konference pro studenty (norma 4/201 , aktualizace 2017) a požadavky na pomocné vědecké 
síly (tzv. „pomvědy“) od členů katedry. 
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