Vyhlášení stipendií FEI pro akademický rok 2022/2023
Prospěchové stipendium
Rozmezí VSP
100 až 97,00
96,99 až 93,00
92,99 až 88,00

Kategorie
kategorie 1
kategorie 2
kategorie 3

Stipendium (tis. Kč)
40
30
20

Mimořádné stipendium za bezplatné dárcovství krve (plazmy) za období od 1.9.2022 do 31.8.2023
(popř. do 31.5.2023 u studentů posledních ročníků, kteří nebudou dále pokračovat ve studiu)
Podmínka
Odběry
Bronzová plaketa
Stříbrná plaketa
Zlatá plaketa nebo kříž

Stipendium (tis. Kč)
3
5
10
15

Mimořádné stipendium za diplom s vyznamenáním (tzv. „červený diplom“)
Studium
Bc.
Mgr.

Odměna (tis. Kč)
5
10

Mimořádné stipendium za vynikající BP/DP nebo za vynikající výsledky u SZZ
Studium
Bc.
Mgr.

Odměna (tis. Kč)
3
4

Stipendium na podporu mobilit
Stipendia jsou uvedena v Příloze č. 1. Zejména rozdělení do skupin (1-5) se může změnit při úpravě
podmínek mobilitních programů.
Poznámky:
1) Studenti, kterým bude stipendium přiznáno, si musí navést číslo účtu do IS EDISON, jinak jim
stipendium nebude vyplaceno.
2) Prospěchové stipendium bude přiznáno studentům prezenční formy studia podle dosaženého váženého
studijního průměru za daný akademický rok (VSP) dle podmínek uvedených ve Stipendijním řádu
VŠB – TU Ostrava. Současně musí student za daný akademický rok získat alespoň 40 kreditů
(nezapočítávají se předměty ve stavu uznán s výjimkou předmětů uznaných v rámci mobilit). Toto
stipendium bude přiznáno i studentům posledních ročníků. Pokud student po ukončení ročníku, ve
kterém získal nárok na stipendium, přejde do kombinované formy studia, musí o stipendium požádat.
3) Mimořádná stipendia budou přiznána studentům prezenční i kombinované formy studia.
4) Mimořádné stipendium za bezplatné dárcovství plazmy nebo krve je určeno studentům, kteří
v uvedeném období alespoň 4x darovali plazmu nebo alespoň 2x darovali krev nebo získali plaketu nebo
kříž. Žádost o přiznání tohoto stipendia musí být doručena na studijní oddělení Mgr. Ing. Haně
Dluhošové (hana.dluhosova@vsb.cz) nejpozději do 8.9.2023 (popř. do 31.5.2023 u studentů
posledních ročníků, kteří nebudou dále pokračovat ve studiu).
5) Mimořádné stipendium za vynikající BP/DP nebo za vynikající výsledky u SZZ je určeno studentům,
kteří nezískají „červený diplom“, ale státnicová komise vyhodnotí jejich BP/DP nebo výsledky u SZZ
jako vynikající.
6) Výše stipendií může být upravena na základě aktuálního stavu stipendijního fondu.
V Ostravě 1. 9. 2022
prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D.
děkan FEI
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Příloha č. 1
Stipendia FEI na podporu mobilit
Skupina
(obvyklý typ mob. programu)

Skupina 1
(program Erasmus+)

Skupina 2
(program Erasmus+)

Skupina 3
(program Erasmus+)

Skupina 4
(stipendium VŠB-TUO)
Skupina 5
(stipendium VŠB-TUO)

Cílová země
Dánsko
Finsko
Irsko
Island
Lichtenštejnsko
Lucembursko
Norsko
Švédsko
Velká Británie
Belgie
Francie
Itálie
Kypr
Malta
Německo
Nizozemsko
Portugalsko
Rakousko
Řecko
Španělsko
Bulharsko
Estonsko
Chorvatsko
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Polsko
Rumunsko
Severní Makedonie
Slovensko
Slovinsko
Srbsko
Turecko

Studijní pobyt

Praktická stáž

7000,- Kč / měsíc*

6000,- Kč / měsíc*

4000,- Kč / měsíc*

5000,- Kč / měsíc*

Ostatní evropské země

6000,- Kč / měsíc*

Mimoevropské země

8000,- Kč / měsíc*

* Počet měsíců je stanoven jako počet celých kalendářních měsíců, zvětšený o hodnotu 0,5, je-li počet dní nad hodnotu celých měsíců větší jak 8-20, a
zvětšený o hodnotu 1, je-li počet těchto dní větší jak 21.

Mimořádné stipendium za úspěšně absolvovanou mobilitu
1) Stipendium je určeno studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia.
2) Podmínkou získání stipendia je splnění následujících podmínek:
a) absolvování zahraničního studijního pobytu v délce minimálně 3 měsíce se studijní zátěží alespoň 25
kreditů ECTS, v případě dvousemestrálního pobytu alespoň 50 kreditů ECTS,
b) splnění všech administrativních požadavků stáže (včetně zaznamenání všech změn ve skladbě předmětů
do „Changes“ v době absolvování stáže),
c) úspěšné absolvování všech předmětů schválených před výjezdem na „Learning Agreement“, a také
v průběhu výjezdu na „Changes“.
3) Stipendium bude přiznáno na základě žádosti studenta. Žádost musí být podána nejpozději do 1 měsíce od
ukončení stáže.
Výše stipendia:
a) V případě jednosemestrálního studijního pobytu (min. 25 kreditů):
8.000,- Kč
b) V případě dvousemestrální studijního pobytu (min. 50 kreditů):
12.000,- Kč
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