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OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/2018,
o určení studijních, vědeckých nebo jiných povinností studenta, při jejichž
splnění se zvyšuje doktorandské stipendium
K provedení čl. 20 odst. 3 Pravidel pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy podle čl. 11 odst. 2 Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy vydávám toto
opatření děkana:
Čl. 1
Předmět úpravy
Toto opatření určuje studijní, vědecké nebo jiné povinnosti studenta, při jejichž splnění
v rámci doktorského studia se zvyšuje doktorandské stipendium podle čl. 12 odst. 3
Stipendijního řádu Univerzity Karlovy a čl. 20 odst. 4 Pravidel pro přiznávání stipendií na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy.
Čl. 2
Případy zvýšení doktorandského stipendia
(1) Doktorandské stipendium se navyšuje o částku
a) 1 000 Kč měsíčně, pokud student publikuje odborný článek alespoň v recenzovaném
časopise,
b) 500 Kč měsíčně, pokud student splní povinnost spočívající ve výuce alespoň
20 výukových hodin seminářů povinných předmětů nebo přednášek povinně volitelných
předmětů za semestr,
c) 1 500 Kč měsíčně, pokud student bezvadně plní povinnosti stanovené individuálním
studijním plánem, což je potvrzeno tím, že je nejdříve po prvním roce studia hodnocen
tak, že splnil individuální studijní plán (hodnocení A).
(2) Pokud došlo ke zvýšení doktorandského stipendia z některého z důvodů podle
odstavce 1, doktorandské stiupendium se z tohoto důvodu již dále nezvyšuje.
Čl. 3
Okamžik zvýšení
Doktorandské stipendium se zvyšuje od prvního dne měsíce následujícího měsíce poté,
co nastala rozhodná skutečnost.
Čl. 4
Rozhodná skutečnost
(1) Rozhodnou skutečností je v případě zvýšení stipendia za
a) publikování odborného článku potvrzení školitele, že byl článek publikován, nebo
v případě zahraničního časopisu potvrzení školitele, že článek byl přijat k publikaci,
b) splnění povinnosti spočívající ve výuce potvrzení vedoucího katedry, na kterou je student
zařazen, že tato povinnost byla splněna,

-6c) bezvadné plnění povinností stanovené individuálním studijním plánem schválení
hodnocení, že student splnil individuální studijní plán (hodnocení A), oborovou radou.
(2) Potvrzení podle odstavce 1 písm. a) a b) se vydávají na požádání studenta.
Čl. 5
Přechodné ustanovení
Splnil-li student povinnost podle čl. 2 odst. 1 v rámci svého stávajícího doktorského
studia přede dnem nabytí účinnosti tohoto opatření, považuje se tato povinnost za splněnou
dnem nabytí účinnosti tohoto opatření.
Čl. 6
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. října 2018.
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