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Směrnice děkana č. 14/2006
kterou se stanoví výše a pravidla pro přiznávání stipendií studentů doktorských
studijních programů v prezenční formě studia
se zapracovaným dodatkem č. 1, 2, 3, 4 a 5
Článek I
Předmět úpravy
Tato směrnice stanoví v návaznosti na novelu Stipendijního řádu Univerzity Karlovy
v Praze (čl.6) konkrétní výši a pravidla pro přiznávání stipendií studentů doktorských studijních
programů v prezenční formě studia na 3. lékařské fakultě UK (dále jen „doktorandské
stipendium“).
Článek II
Výše stipendií v prvním roce studia
V prvním roce prezenční formy studia výše doktorandského stipendia (čl. 3 odst. 1, písm.
c) a čl. 6 odst. 2 stipendijního řádu) činí 6.300 Kč měsíčně.
Článek III
Výše stipendia v dalších letech studia
1) Ve druhém a třetím, popřípadě čtvrtém roce prezenční formy studia výše doktorandského
stipendia (čl. 3 odst. 1, písm. c) a čl. 6 odst. 2 stipendijního řádu) činí 7.600 Kč měsíčně.
2) Doktorandské stipendium se ve 2.-4. roce studia zvyšuje o následující částky:
a) po publikací článku v časopise s impakt faktorem o 1.000 Kč měsíčně (pokud je
student prvním autorem)
b) po publikací článku v časopise s impakt faktorem o 500 Kč měsíčně (pokud je student
spoluautorem)
Přiznané stipendium podle písm. a) nebo b) může činit v úhrnu nejvýše 2.000 Kč měsíčně.
3) Úprava doktorandského stipendia podle předcházejícího odstavce se provede pouze tehdy,
je-li u publikovaného článku u jména studenta uvedeno pracoviště 3. lékařské fakulty UK
a bezprostředně souvisí s řešeným tématem dizertační práce.

4) Doktorandské stipendium zvýšené o částky uvedené v čl. III odst. 2 se vyplatí studentovi
prezenčního doktorského studia od kalendářního měsíce následujícího po publikaci
článků.
5) Po úspěšném složení státní doktorské zkoušky se od následujícího kalendářního měsíce
doktorandské stipendium navyšuje o 2.000 Kč měsíčně.
6) V případě, že student v daném kalendářním roce opublikuje jako první autor článek s
impakt faktorem vyšším nebo rovným 2,5, může děkan na návrh školitele nebo oborové
rady studentovi jednorázově přiznat další doktorandské stipendium, a to až do výše
30.000 Kč. Výše odměny bude zohledněna podle hodnoty impakt faktoru a podle
oborového zatřídění časopisu ve WOS.
7) V případě, že pravidelné hodnocení konstatuje neplnění některých částí individuálního
studijního plánu bez závažných důvodů (čl. 8 odst. 4 písm. b) studijního řádu UK), může
děkan na návrh školitele nebo oborové rady studentovi individuálně snížit doktorandské
stipendium až o 50%. Toto snížení je účinné od následujícího kalendářního měsíce do
kalendářního měsíce, ve kterém se na návrh školitele nebo oborové rady výši stipendia
opět stanoví podle čl. 6 odst. 3 stipendijního řádu UK, nejdéle však do dalšího
pravidelného hodnocení.
Článek IV
Ustanovení závěrečná a společná
1) Tato směrnice je účinná od akademického roku 2006/2007, ve smyslu čl. 6 odst. 3
Stipendijního řádu UK a byla projednána dne 14.11.2006 Akademickým senátem 3.LF
UK.
2) Rozdíl mezi stipendii vyplacenými za měsíc říjen 2006 a stipendii stanovenými touto
směrnicí se vyplatí v listopadu 2006.
3) Tato směrnice ruší směrnici děkana č. 7/2003.
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