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Vnitřní předpis, 
kterým se mění Pravidla pro přidělování stipendií 

na Matematicko-fyzikální fakultě 

Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty 
se podle §27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 
v souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy v Praze 

usnesl na této změně Pravidel pro přidělování stipendií na Matematicko-fyzikální 
fakultě jako na jejím vnitřním předpisu: 

Část první 

Změna pravidel pro přidělování stipendií na MFF UK 

ČI. 3 vnitřního předpisu Pravidla pro přidělování stipendií na Matematicko-fyzikální fakultě 
se mění takto: 

1. V odst. 1 písmeno a) se hned za slova „student nebo skupina studentů" vkládá 
„bakalářského nebo magisterského". 

2. V odst. 1 písmeno a) se za první větu vkládá věta „Každý uchazeč může v daném kole 
podat maximálně jeden návrh SFG, to platí i pro členy skupiny uchazečů.". 

3. V odst. 1 písmeno b) se vkládá bod v. „v případě podání projektu navazujícího na dříve 
řešený projekt detailní popis návaznosti a detailní vyznačení originálního přínosu aktuálního 
návrhu,". 

4. V odst. 1 písmeno b) se bod v. mění na bod vi. 

5. V odst. 1 písmeno f) se text „rozdělí se vyplácená část zálohy rovnoměrně mezi 
stipendisty" nahradí textem „rozdělí se vyplácená záloha rovnoměrně mezi stipendisty". 

6. V odst. 1 písmeno g) se za větu „Pokud na SFG pracovala skupina studentů, uvede v této 
zprávě, jakým dílem každý student skupiny přispěl k řešení SFG." vkládá věta „Pokud to 
pravidla uplatnění výsledku dovolují, je stipendista (tým stipendistů) povinen v každém 
takovém výsledku získaném v rámci řešení SFG (články, učebnice, webové stránky apod.) 
vyznačit poděkování tomuto SFG.". 

7. V odst. 1 písmeno h) se vypouští věta „V závislosti na charakteru a úspěšnosti ukončených 
SFG může stipendijní rada navrhnout přidělení kreditů z odpovídajících volitelných 
předmětů.". 

Zrušuje se článek 3a Přechodné ustanovení 



Část druhá 

Účinnost 

1. Tento vnitřní předpis byl schválen akademickým senátem Matematicko-fyzikální 
fakulty dne 13. 1.2016. 

2. Tento vnitřní předpis nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem UK 1 . 
3. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem schválení Akademickým senátem UK. 
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§9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách v platném znění. 
Akademický senát univerzity schválil tento předpis dne 


