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ver.9/2022
Žádost zašlete na studijní odbor - linka 1150
NÁVRH NA PŘIZNÁNÍ STIPENDIA ZE STIPENDIJNÍHO FONDU
Podpis: .....................................................
Podpis: .....................................................
Druh stipendia a důvod přiznání stipendia 2:
Univerzita Karlova  Přírodovědecká fakulta Albertov 6, 128 00 Praha 2
Formulář č. 1
Bude hrazeno ze stipendijního fondu  8500-400-995555
Podpis: .....................................................
pro studijní záležitosti (příkazce operace stipendijního fondu)
Podpis referentky studijního odboru: .....................................................
Ke dni                                          student splňuje podmínky pro přiznání stipendia. Pokud po převedení prostředků do stipendijního fondu bude zjištěno, že studentovi nelze stipendium přiznat, bude příslušný příkazce ihned informován. 
Vyjádření studijního odboru:
ŽÁDOST O PŘEVOD DO STIPENDIJNÍHO FONDU
na zakázku číslo 8500-400-995555 Stipendijní fond
Podpis: .....................................................
Podpis: .....................................................
Podpis: .....................................................
(zodpovědného za převedení prostředků do StF)
Podpis navrhovatele stipendia (příkazce):  .....................................................
Potvrzujeme, že výsledek (např. publikační výstup, užitný vzor, vynález, patent) je uložen na katedře/ústavu (povinnost dle čl. 3 Pravidel pro přiznávání stipendií na PřF UK).
zakázky, ze které byl stipendijní fond naplněn
Se žádostí na přiznání stipendia souhlasím a žádám studijní oddělení o přípravu rozhodnutí.
stipendijního fondu
1)  datum narození nebo UKČO 2)  důvody pro přiznání stipendia dle Pravidel pro přiznávání stipendií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
podíl při rozvoji informačních technologií nebo na mezinárodní spolupráci a dalších dle čl. 9 SŘ UK 
ver c.2
+420221951022
15.12.2013
UK PrF CIT
navrh na priznani uceloveho stipendia
Tomas Petrus
navrh na priznani uceloveho stipendia
21.1.2014
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