směrnice č. 6

SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ
PRO UDĚLOVÁNÍ STIPENDIÍ
______________________________________________________________________________________________________
Oddíl č.1
Úvodní ustanovení
Směrnice děkana Fakulty architektury VUT v Brně pro udělování stipendií (dále jen směrnice) doplňuje Stipendijní řád Vysokého
učení technického v Brně jako vnitřní předpis k udělování stipendia na Fakultě architektury VUT v Brně.
______________________________________________________________________________________________________
Oddíl č. 2
Prospěchové stipendium
1. Prospěchové stipendium se na FA studentům BSP a MSP neuděluje.
______________________________________________________________________________________________________
Oddíl č. 3
Mimořádné stipendium
1. Mimořádné stipendium se na FA studentům v BSP a MSP uděluje v případech, které uvádí Stipendijní řád VUT v Brně (část
druhá, čl. 4)
2. Formou mimořádného stipendia se na FA pravidelně odměňují studenti za:
 nejlepší bakalářské práce - Cena děkana FA,
 nejlepší bakalářské práce - Cena Bedřicha Rozehnala
 nejlepší diplomová práce - Cena a odměny děkana FA,
 nejlepší diplomové práce - Cena Milana Stehlíka,
 nejlepší disertační práce – Cena Lucie Miklicové.

3. Mimořádné stipendium může být rovněž přiznáno na podporu studia v zahraničí v rámci programu podporovaného FA VUT
v Brně.

______________________________________________________________________________________________________
Oddíl č. 4
Doktorské stipendium
1. Doktorské stipendium se na FA studentům v DSP přiznává v souladu se Stipendijním řádem VUT v Brně
(část třetí, čl.5 a 6).
2. Termíny výplaty doktorského stipendia jsou stanoveny na začátku každého akademického roku a jsou zveřejněny na
nástěnce děkanátu FA.
3. Studentům DSP může být přiznáno mimořádné stipendium určené na podporu studia v zahraničí v rámci programu
podporovaného FA VUT v Brně.
4. Mimořádné stipendium může být přiznáno studentům DSP v případě, že jejich pedagogické aktivity přesahují stanovenou
míru, při vzorném plnění všech předpokládaných studijních povinností.
______________________________________________________________________________________________________
Oddíl č. 5
Závěrečné ustanovení
1. Tato Směrnice abývá účinnosti dnem 1. září 2014.
2. Současně se ruší Směrnice děkana Fakulty architektury pro udělování stipendií na FA VUT v Brně ze dne 1.září 2013.
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