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OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 14/2011 
k poskytování stipendií pro studenty, kteří studují 
v bakalářském nebo navazujícím magisterském studijním 
programu 

7. 11. 2011 
Článek 1 

Cena děkana 
 

1. Děkan může přiznat jednorázové stipendium za vynikající výsledky během celého studia a při státní 
závěrečné zkoušce absolventům bakalářského nebo navazujícího magisterského studijního programu 
formou prémiového stipendia Cena děkana. Děkan přiznává toto stipendium absolventu, jehož celkové 
studium bylo hodnoceno stupněm „absolvoval s vyznamenáním“, státní zkoušku klasifikovanou stupněm 
„výborně“ a dosáhl následujícího váženého studijního průměru: 

a) u absolventů navazujícího magisterského studijního programu 1,21 až 1,50; 
b) u absolventů bakalářského studijního programu nejvýše 1,50. 

 
2. Výše jednorázového prémiového stipendia Cena děkana se stanoví na základě objemu prostředků, které 

má fakulta pro výplatu tohoto stipendia k dispozici a to: 
a) u absolventů navazujícího magisterského studijního programu ve výši dvou třetin částky 

jednorázového stipendia Cena rektora; 
b) u absolventů bakalářského studijního programu ve výši jedné poloviny částky jednorázového 

prémiového stipendia Cena rektora.  

 
 

Článek 2 
Jednorázové prémiové stipendium 

 
Podle čl. 7 Stipendijního řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, podle čl. 1 tohoto Opatření děkana 
Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích k poskytování stipendií pro studenty, kteří 
studují v bakalářském nebo magisterském studijním programu, na základě objemu prostředků, které má 
fakulta pro výplatu tohoto stipendia k dispozici, je stanoveno jednorázové prémiové stipendium takto: 
 
1. Cena rektora absolventu navazujícího magisterského studijního programu, jehož celkové studium bylo 

hodnoceno stupněm „absolvoval s vyznamenáním“ a jehož celkový průměr za dobu celého studia byl 
nejvýše 1,20 ve výši 6 000,- Kč; 

2. Cena děkana absolventu navazujícího magisterského studijního programu, jehož celkové studium bylo 
hodnoceno stupněm „absolvoval s vyznamenáním“ a jehož studijní průměr za dobu celého studia byl  
1,21 až 1,50 ve výši 4 000,- Kč; 

3. Cena děkana absolventu bakalářského studijního programu, jehož celkové studium bylo hodnoceno 
stupněm „absolvoval s vyznamenáním“ a jehož studijní průměr za dobu celého studia byl  
nejvýše 1,50 ve výši 3 000,- Kč. 
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