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Stipendijní řád Univerzity Palackého v Olomouci v účinném znění se pro Lékařskou fakultu
Univerzity Palackého v OJomouci (dále jen ,,LF UP") provádínásledujícím způsobem:

článek r
Studenti v pregraduá!ní formě vYuky

1) StudentŮm LF UP studujícím v prezenční formě studia, kteří absolvují studium
s vyznamenáním, je přiznáváno prospěchové stipendium následovně:

Vážený studijní průměr
za celou dobu studia

Výše stipendia za semestr

= 1,00 800 Kč
> ].,00 a současně < 1,51 400 Kč

2) Celková částka prospěchového stipendia se rovná výši stipendia za semestr
vynásobené poČtem semestrŮ standardní doby studia příslušného studijního
pro8ramu.

3) Prospěchové stipendium je vypláceno jednorázově po ukončení studia bezhotovostní
formou na účet uvedený studentem.

článek z
Studenti v postgraduální formě výuky

1) Stipendia pro studenty prezenční formy doktorského studijního programu se
přiznávají na dobu příslušného akademického roku studentům, kteřív akreditovaných
doktorských studijních programech nestudují déle než je standardní doba studia. Do
doby studia se započítávají všechny doby předchozích studií v akreditovaných
doktorských studijních programech.

2) Stipendia pro studenty prezenční formy doktorských studijních programů činí
6 000 KČ v prvním roce studia,7 00O Kč v druhém a 8 000 Kč v třetím a čtvrtém roce
studia.

3) V případě příznivé finanční situace LF UP může děkan rozhodnout o jednorázovém
navýšení stipendia. Nárok na výplatu stipendia zaniká v době přerušenístudia.

4| Stipendia podle odst. 2 jsou vyplácena měsíčně bezhotovostní formou na účet
uvedený studentem.

5) V případě doktorských studijních programů realizovaných v anglickém jazyce lze
přiznat Stipendium J. L. Fischera v souladu s účinným zněním příkazu rektora
Univerzity Palackého v Olomouci. Výše toho stipendia činí na LF 3 000 EUR ročně. o
přiznání stipendia rozhoduje děkan LF UP na základě projednánížádosti ve Vědecko-
výzkumné komisi LF UP.

článek g
Vědecká a pedagogická činnost studentů

1) Stipendia za vědeckou a pedagogickou činnost studentů podle směrnice děkana
LF UP k vědecké a pedagogické činnosti studentů budou vyplácena na návrh
přednosty ústavu nebo kliniky po schváleníděkanem LF nebo na návrh děkana LF UP.



Maximálnívýše tohoto stipendia je 4 000 Kč za semestr.
Za pedagogickou činnost studentů je stipendium vypláceno jednorázově po ukončení
příslušného semestru.
Za vědeckou činnost studentů (dále jen ,,SVOČ")je stipendium vypláceno po úspěšné
ústní prezentaci výsledků vědecké práce na konferenci SVOČ. Pokud téma řeší více
studentů, stipendium si rozdělí podle množstvívykonané práce (podíly určíškolitel).
Odborná komise vyhodnotí na konferenci SVOČ tři nejlepší prezentace studentských
vědeckých prací vjednotlivých sekcích. Tyto prezentované práce budou oceněny
mimořádným stipendiem, jehož výši určíděkan LF UP.

článek +
Mimořádné stipendium

Děkan LF UP může studentům v pregraduální i postgraduální formě studia,
vykonávajícím vědeckou a pedagogickou činnost, přiznat mimořádné měsíční
stipendium za účelem stabilizace personální situace na příslušném pracovišti. Výše
tohoto stipendia je maximálně 10 000 Kč měsíčně.
Děkan LF UP může přiznat mimořádné stipendium studentům v pregraduální i

postgraduální formě studia za původní sdělení publikované v odborném časopise
s impakt faktorem.
Stipendium přiznané podle odst. 1 lze vyplácet měsíčně.

závěrečná ustanovení
Tato směrnice nabývá platnosti dnem vydání, tj. podpisu děkanem LF UP a účinnosti
dnem zveřejnění na webových stránkách LF UP.
Tímto se ruší Směrnice děkana LF UP č. LF - B3-5/20L1,-PN ze dne 1. září 20IL.

V Olomouci dne 25. listopadu 2015

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
děkan LF UP

2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

1)

2)


