Mimo ádné motiva ní stipendium na podporu vynikajících student
1. ro ník bakalá ského studia, akademický rok 2012/2013

Motiva ní stipendium se vypisuje na podporu t ch student prvních ro ník , kte í byli
v roce 2012 p ijati do bakalá ského studia na základ prominutí p ijímací zkoušky a byli
astníky úst edního (celostátního) kola kategorie A olympiády chemické, biologické, fyzikální
a matematické, resp. kategorie E olympiády chemické, kategorie P olympiády matematické a
kategorie D olympiády geografické a v prvním ro níku bakalá ského studia získali minimáln
45 kredit . Studenti o stipendium nežádají, stipendium jim bude p iznáno po spln ní podmínek.
Stipendium se dále vypisuje pro ty studenty prvního ro níku chemických obor , kte í byli velmi
úsp šnými ešiteli (tzn. získali minimáln 70 % z celkového po tu bod ) koresponden ního
seminá e inspirovaného chemickou tématikou KSICHT a v prvním ro níku bakalá ského studia
získali minimáln 45 kredit . Stipendium bude student m vyplaceno na základ jejich žádosti
doru ené prost ednictvím studijního odd lení d kanovi fakulty nejpozd ji do 15. íjna 2013.
Získání tohoto mimo ádného motiva ního stipendia nevylu uje možnost získat také
stipendium za vynikající studijní výsledky prvního úseku studia.
Mimo ádné motiva ní stipendium pro akademický rok 2012/2013 iní 30 000,- K .
i soub žném studiu více obor na fakult nebo opakovaném zápise ke studiu m že být
studentovi p iznáno toto mimo ádné stipendium pouze jedenkrát.

4.11.2011
prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
kan

Studijní odd lení provede kontrolu podmínek pro ud lení stipendia v ervnu 2013
a v íjnu 2013.
Aktualizováno 16.7.2012
doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
prod kanka pro studijní záležitosti

Student m, kte í svou ú ast v úst edním kole olympiád nedoložili v rámci p ijímacího ízení,
bude stipendium vyplaceno na základ jejich žádosti doru ené prost ednictvím studijního
odd lení d kanovi fakulty nejpozd ji do 15. íjna 2013.
Aktualizováno 24.5.2013
RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
prod kanka pro studijní záležitosti

