Technická fakulta SPU v Nitre

Rozdelenie motivačných štipendií z rozpočtových zdrojov
v kalendárnom roku 2019
Motivačné štipendium sa na Technickej fakulte prideľuje podľa § 96a zákona č. 131/2002 Z.
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
o priznávaní motivačného štúdia a podľa čl. 4 Štipendijného poriadku SPU v Nitre schváleného
Akademickým senátom SPU dňa 01. 09. 2013.
1. Motivačné štipendium je možné priznať za:
a) vynikajúce plnenie študijných povinností,
b) dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo
športovej činnosti.
2. Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností sa priznáva študentom
v druhom a v ďalšom roku štúdia na základe dosiahnutých študijných výsledkov
v predchádzajúcom akademickom roku. Študentom druhého stupňa možno v prvom roku
štúdia na základe výsledkov z predchádzajúceho akademického roka priznať štipendium len
v prípade, že prvý stupeň štúdia riadne skončili na SPU.
3. Motivačné štipendium sa priznáva študentom dennej prezenčnej formy štúdia, ktorí nie sú
študentmi študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. Nepriznáva sa
študentom, ktorí majú prerušené štúdium.
4. V rozhodnutí dekana o priznaní motivačného štipendia sa uvádza výška štipendia
a odôvodnenie priznania. Toto štipendium nie je nárokovateľné a študent nežiada o jeho
priznanie.
5. Plnenie študijných povinností študentom sa posudzuje podľa:
➢ úspešného absolvovania študijných predmetov zaradených do študijného plánu, ktoré si
študent zapísal v príslušnom akademickom roku štúdia - na hodnotenie študijných
výsledkov sa použije vážený študijný priemer.

TF SPU v Nitre na účely posúdenia plnenia študijných povinností vytvorí zostavy študentov
fakulty podľa dosiahnutého študijného priemeru (váženého) za akademický rok 2017/2018.

5.1 Motivačné štipendium vo výške 500 € bude pridelené

študentom, ktorí spĺňajú

nasledujúce podmienky:
➢ študijný priemer od 1,81 do hodnoty 2,13 vrátane

-

ID čísla študentov spĺňajúcich podmienky podľa bodu 5.1 budú zverejnené na úradnej
výveske do 8. marca 2019.

-

Študenti sú povinní skontrolovať si študijné výsledky podľa uvedených kritérií a vzniesť
prípadné pripomienky k zoznamu študentov navrhnutých na štipendium do 15. marca 2019
na študijnom oddelení Dekanátu TF SPU v Nitre. V prípade oprávnenej pripomienky dekan
upraví zoznam študentov, ktorým je pridelené štipendium.

-

Študenti navrhnutí na štipendium doručia na Študijné oddelenie kód IBAN k svojmu číslu
účtu do 18. marca 2019.

-

Rozhodnutia o priznaní motivačných štipendií budú zaslané študentom do 5. apríla 2019.
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