
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 
 

 

 

Pravidla pro přiznání stipendií  

na Katolické teologické fakultě 
 

 
Akademický senát Katolické teologické fakulty 

se podle §  27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, 

a podle čl. 19 Statutu Katolické teologické fakulty, 

 usnesl na těchto Pravidlech pro přiznávání stipendií na Katolické teologické fakultě, 

 jako jejím vnitřním předpisu: 

 

 

 

čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

Tato pravidla stanovují náležitosti podle Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v 

Praze, čl. 4 odst. 1–2 a podle čl. 9a. 

 

 

čl. 2 

Podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky 

(k čl. 4 odst. 1 a 2 stipendijního řádu univerzity) 

 

1. Stanovení pořadí studentů: 

Pořadí studentů bude stanoveno podle poměru prospěchového průměru zkoušek a dalších 

klasifikovaných studijních povinností v předchozím úseku studia, se započítáním všech 

opravných termínů dle čl. 6 odst. 15 Studijního a zkušebního řádu univerzity, k počtu 

získaných kreditů v předchozím úseku studia zvětšených o 60.  

 

Stipendium bude přiznáno nejlepším z nich. 

2. Počet studentů, kterým bude přiznáno stipendium: 

Stipendium za vynikající studijní výsledky bude přiznáno v každém studijním oboru 

každého studijního programu deseti procentům studentů (zaokrouhleno na celé číslo 

nahoru), kteří nejsou zapsáni v prvním ročníku studia podle stavu k 31. 10. příslušného 

roku. 

3. V případě, že více studentů bude mít shodný prospěchový průměr zkoušek a dalších 

klasifikovaných studijních povinností v předchozím úseku studia, stipendium bude 

přiznáno všem z nich, ačkoliv tím bude překročen počet studentů uvedený v odstavci 2. 

4. Překážky poskytnutí stipendia: 

Stipendium nelze studentovi přiznat ani vyplácet,  

a) pokud mu brání překážka uvedená v čl. 8 odst. 1-2 Stipendijního řádu univerzity nebo 

b) pokud jeho skutečná doba studia v bakalářském nebo magisterském studijním 

programu přesáhne standardní dobu studia tohoto programu. 



 

 

 

 

čl. 3 

Překážky poskytnutí stipendia podle čl. 8a stipendijního řádu univerzity 

(k čl. 9a stipendijního řádu univerzity) 

 

Překážky poskytnutí stipendia podle čl. 8 Stipendijního řádu univerzity se na stipendia podle 

čl. 8a Stipendijního řádu univerzity (Stipendia hrazená ze stipendijního fondu) nevztahují. 

 

 

čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato pravidla byla schválena Akademickým senátem Katolické teologické fakulty dne 

21. 10. 2009.  

2. Tato pravidla nabývají platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity 

Karlovy v Praze
1
. Zrušují se Pravidla pro přiznání stipendií na Katolické teologické 

fakultě  ze dne 30. listopadu 2007. 

3. Předpis nabývá účinnosti 1. dnem akademického roku 2010/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Marie Rakušanová, Ph.D.    Prof. PhDr. Ludvík Armbruster 

      předsedkyně AS KTF      děkan KTF 

 

 

 

 

                                                           
1
 § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění 

Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze schválil tento předpis dne 6. listopadu 2009. 


