Statut Stipendia Bohuslava Braunera
1. Stipendium Bohuslava Braunera uděluje katedra anorganické chemie Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy v Praze (PřF UK) interním studentům magisterského studia oboru
Anorganická chemie na PřF UK za vynikající studijní výsledky a mimořádné badatelské
počiny. Stipendium se uděluje ve dvou kategoriích – jako jednorázové nebo semestrální.
2. Jednorázové stipendium se uděluje studentům, kteří úspěšně a ve standardní době ukončili
své bakalářské studium v chemických oborech a přitom předložili a obhájili bakalářskou práci
vynikající úrovně (klasifikace výborně, adekvátní slovní hodnocení). Studentům, kteří splní
tyto náležitosti bude v prvním semestru jejich navazujícího magisterského studia na katedře
anorganické chemie PřF UK vyplaceno stipendium ve výši 5000 Kč. Pokud takový student
současně ukončí studium s vyznamenáním, bude toto stipendium navýšeno o dalších 3000 Kč.
3. Semestrální stipendia pro magisterské studenty se udělují studentům navazujícího
prezenčního magisterského studia oboru Anorganická chemie na katedře anorganické chemie
PřF UK a to pouze ve standardní době studia. Soutěž o tato stipendia probíhá jedenkrát
v daném akademickém roce formou prezentace diplomového projektu a případných
dosavadních výsledků jeho řešení. Cena se uděluje ve dvou úrovních odlišených stipendii ve
výši 20 000 a 10 000 Kč. Vedoucí katedry rozhoduje, zda tato stipendia budou vyplacena
jednorázově nebo po částech v průběhu semestru.
4. O udělení stipendií a jejich počtu rozhoduje komise složená z interních členů katedry
anorganické chemie PřF UK jmenovaná vedoucím této katedry. Komise hodnotí dosavadní
průběh studia a dosažené vědecké výsledky uchazečů resp. formu prezentace diplomového
projektu a dosavadní průběh jeho řešení. Na udělení stipendií nevzniká právní nárok. Katedra
si vyhrazuje právo stipendium neudělit v případě nedostatku vhodných kandidátů nebo
finančních prostředků.
5. Studentovi, který zásadním způsobem poruší závazná pravidla studia nebo práce
v chemické laboratoři, dopustí se podvodu či jiným způsobem nedodrží své pracovní a
studijní povinnosti, může být stipendium rozhodnutím výběrové komise odejmuto.
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