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ČASTO KLADENÉ DOTAZY K PROSPĚCHOVÉMU STIPENDIU  

(OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 166/2019) 
 

 
1.  Počítají se uznané předměty do průměru pro prospěchové stipendium za daný 

semestr?     
  
 NE 
 
2.  Přiznává se prospěchové stipendium pouze studentům prezenční formy studia? 
       
 ANO, je to dáno čl. 3, odst. 1 Stipendijního řádu Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích (dále jen Stipendijní řád).  
 
3.  Musí si studenti končících ročníků, kterým v (posledním) letním semestru posledního 

ročníku často zbývá k dostudování méně než 30 kreditů, dozapisovat předměty do 
tohoto počtu kreditů?  

 
 NE 
 
4.  Mají studenti končících ročníků, kteří vykonají státní závěrečnou zkoušku v letním 

termínu, nárok na prospěchové stipendium za poslední semestr studia? 
 
     NE – prospěchové stipendium se vyplácí zpětně po ukončení daného semestru (viz čl. 3 

odst. 5 Opatření děkanky č. 166/2019), kdy již absolventi nemají statut studenta. 
Vynikající výsledky v průběhu studia jsou řešeny jednorázovým stipendiem „cena 
rektora“ či „cena děkana“ (Opatření děkan č. 104/2016). 

 
5. Pokud student přestoupí z prezenční formy studia na kombinovanou, vztahuje se na 

něj výplata stipendia? 
 
 NE – v době, výplaty stipendia již není studentem prezenční formy, tudíž nemá na 

stipendium nárok.  
 

http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/internal_doc/stipendijni-rad-jihoceske-univerzity-v-ceskych-budejovicich
https://www.ef.jcu.cz/intranet/opatreni/opatreni-2011/2016/od-2016_104-poskytovani-stipenii-studentum.pdf
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