
 

 

18.0V – Zásady udělování stipendií jako 

podpory pro účast pregraduálních studentů 

v prezenční a kombinované formě na 

odborných akcích 
 

Předkládaná norma pojednává o postupech a principech při udělování stipendií pro pregraduální 

studenty v prezenční a kombinované formě za účelem jejich účasti na odborných akcích. 

O stipendium může zažádat pregraduální student/ka prezenční nebo kombinované formy studia, všech 

ročníků. Žádost (viz strana 2, příloha 1 tohoto dokumentu) student zašle elektronicky vedoucímu Katedry 

psychologie FF UP v Olomouci, a to nejpozději 1 měsíc před konáním akce. Student je vyrozuměn o 

případné podpoře do 14 dní od obdržení žádosti. Vedoucí katedry zhodnotí následující kritéria a finanční 

možnosti katedry. 

Kritéria pro posuzování: 

1. přiměřenost nákladů (jak celkových, tak také požadovaného příspěvku); 

2. přínosy a konkrétní výstupy – zejména publikační; 

3. motivace studenta a jeho dosavadní studijní výsledky. 

V případě schválení (udělení finanční podpory) student/ka souhlasí s afiliací výstupu (například: 

přednášky, článku či sborníkového příspěvku) ke Katedře psychologie FF UP a s vykázáním 

výstupu/ů v databázi OBD neprodleně po jeho oficiálním zveřejnění či vydání. Student/ka se 

zavazuje k realizaci popsaných výstupů, a to v horizontu 12 měsíců od poskytnutí podpory. 

Student/ka se zavazuje zřídit si ORCID. 

Po absolvování odborné akce informuje student/ka vedoucího Katedry psychologie o průběhu, přínosech 

a realizaci konkrétních výstupů. 

Schválil: PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.  

Platnost od 1. 9. 2020  

  



 

 

 

Příloha 1 

 

Žádost o příspěvek ze stipendijního fondu Katedry psychologie FF na účast na konferenci nebo jiné 

odborné akci. 

 

Název akce 

 

Žadatel, ročník studia, forma 

studia 
 

Průměrná známka během 

aktuálního studia 
 

Email:   

 

Popis akce: 
(termín, místo konání, webové stránky, odborné zaměření, aktivita studenta na akci, motivace) – velmi stručně 

 

 

 

 

 

Výstupy účasti: 
(zaměření zejména na publikační výstupy, popis přínosu pro studenta a katedru) – velmi stručně 

 

 

 

 

 

Celkový rozpočet na akci:   

Požadovaný příspěvek na akci:   

Termín podání žádosti:  

 

 

Vyjádření vedoucího katedry: 

Popis: 

 

Schválená výše finanční podpory: 

 

 

 

 


