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Príkaz dekana FBI UNIZA
č. 21 zo dňa 5. októbra 2017
Vyhláška dekana FBI UNIZA o priznávaní motivačných štipendií
Táto vyhláška je vydaná v súlade so Smernicou Žilinskej univerzity v Žiline č. 108 Štipendijný
poriadok a platí pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v dennej a v externej
forme štúdia na FBI UNIZA.
Motivačné štipendium sa priznáva ako:
a) prospechové štipendium,
b) mimoriadne štipendium.
PROSPECHOVÉ ŠTIPENDIÁ
Jednorazové motivačné prospechové štipendium je priznané určenému počtu študentov
FBI UNIZA, ktorí študujú v 1. a 2. stupni štúdia v dennej alebo externej forme na základe
výsledkov štúdia v predchádzajúcom akademickom roku. Výsledky štúdia sa za účelom
udeľovania prospechových štipendií posudzujú len u študentov, ktorí nemali v uvedenom
akademickom roku prerušené štúdium. Výsledky štúdia v predmetoch povinných, povinne
voliteľných a výberových, ktoré si študent zapísal za predchádzajúci akademický rok, sa
posudzujú podľa nasledovných kritérií:
a) zisk minimálne 60 kreditov v dennej forme štúdia a 45 kreditov v externej forme
štúdia za akademický rok,
b) vážený priemer známok zo všetkých zapísaných predmetov.
Na základe týchto kritérií sa zostaví spoločný poradovník študentov v 1. stupni v dennej
a externej forme štúdia a spoločný poradovník študentov v 2. stupni v dennej a externej
forme štúdia. V prípade rovnosti vážených priemerov na konci poradovníkov sa použijú
kritériá podľa:
a) váženého priemeru známok z povinných predmetov,
b) počtu opakovaní skúšok.
Výšku prospechového štipendia a počet študentov v jednotlivých stupňoch štúdia, ktorým
bude priznané prospechové štipendium určí dekan na základe finančných možností fakulty.

MIMORIADNE ŠTIPENDIÁ
Jednorazové motivačné mimoriadne štipendiá sú priznané študentom FBI UNIZA, ktorí
študujú v 1. a 2. stupni v dennej alebo externej forme štúdia za:
1. Vypracovanie a obhajobu súťažnej práce vo fakultnom kole Študentskej vedeckej
a odbornej činnosti (ŠVOČ):
1. miesto:
130 €/práca ŠVOČ
2. miesto:
90 €/práca ŠVOČ
3. miesto:
60 €/práca ŠVOČ
2. Získanie Ceny dekana FBI UNIZA za výborné študijné výsledky:
a) bakalársky stupeň štúdia:
200 €
(ak študent dosiahol celkový vážený priemer známok (vrátane hodnotenia záverečnej
práce) max. 1,5 (1,6 ak aspoň jeden semester štúdia absolvoval v zahraničí) a na
štátnej skúške bol celkovo hodnotený stupňom „výborne“),
b) inžiniersky stupeň štúdia:
300 €
(ak študent dosiahol celkový vážený priemer známok (vrátane hodnotenia záverečnej
práce) max. 1,2 (1,4 ak aspoň jeden semester štúdia absolvoval v zahraničí) a na
štátnej skúške bol celkovo hodnotený stupňom „výborne“).
3. Úspešná reprezentácia FBI UNIZA v aktuálnom akademickom roku:
Návrhy môžu podávať zamestnanci jednotlivých súčastí UNIZA a študenti, ktorí majú
vedomosť o výsledkoch študentov, ktoré by mohli byť ocenené mimoriadnym štipendiom.
Návrhy posúdi a výšku štipendia stanoví na základe finančných možností dekan fakulty.
Vyhláška dekana FBI UNIZA o priznávaní motivačných štipendií nadobúda platnosť
a účinnosť dňom podpísania dekanom FBI UNIZA. Túto vyhlášku je možné meniť a dopĺňať.
Dňom účinnosti tejto vyhlášky sa ruší Vyhláška o priznávaní mimoriadnych štipendií, ktorá
bola vydaná pokynom dekana FŠI ŽU č. 13 zo dňa 31. 5. 2013.

V Žiline 5. 10. 2017

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. v. r.
dekan

Spracovateľ: doc. Ing. Eva Sventeková, PhD. v. r.
prodekanka pre vzdelávanie
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