Smernica č. 3/2013

Kritéria pre priznanie motivačného štipendia pre
študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity
v Trnave

Schválené vedením PdF TU dňa 5. 11. 2013 s účinnosťou od akademického roka
2013/2014

Článok 1
1. Motivačné štipendium sa priznáva v zmysle § 96a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Motivačné štipendium sa v zmysle zákona priznáva za
a) vynikajúce plnenie študijných povinností,
b) dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej
alebo športovej činnosti.

Článok 2 1. Návrh na priznanie motivačného
štipendia v súlade s týmito kritériami podáva dekanovi fakulty štipendijná komisia (ďalej
len komisia), resp. vedúca študijného oddelenia.
2. Predsedom komisie je prodekan pre študijné záležitosti študentov denného a externého
štúdia. Ďalších členov komisie dekan vymenuje na návrh jej predsedu.
3. Návrh na priznanie motivačného štipendia podľa čl. 1 bod 1a) komisia podáva tak, aby
štipendium mohlo byť v decembri priznané.
4. Návrh na priznanie motivačného štipendia podľa čl. 1 bod 1b) komisia podáva v júni a
novembri daného roku na základe návrhov vedúcich katedier, resp. vedúcej študijného
oddelenia.

Článok 3 1. Pre účely priznania motivačného
štipendia podľa čl. 1 bod 1a) sa plnenie študijných povinností študentom posudzuje
osobitne pre jednotlivé skupiny stanovené nasledujúcimi odsekmi súčasne.
2. Plnenie študijných povinností študentom sa posudzuje osobitne pre
a) prvý stupeň vysokoškolského štúdia – pre študentov 2. a 3. ročníka
b) druhý stupeň vysokoškolského štúdia – pre študentov 2. ročníka
3. Plnenie študijných povinností študentom sa posudzuje osobitne pre skupiny študijných
programov podľa povahy študijných programov:
A, učiteľstvo predmetov prírodovedného zamerania, jazykového zamerania a ich
kombinácia (denné štúdium), UPPCHP
B, kombinácia A a C (denné štúdium),
C, predškolská a elementárna pedagogika, sociálna pedagogika a vychovávateľstvo,
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, animácia výtvarného umenia, pedagogika
výtvarného umenia (denné štúdium),

D, predškolská a elementárna pedagogika, sociálna pedagogika a vychovávateľstvo,
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, (externé štúdium).

4. Celkový počet študentov, ktorým sa prizná motivačné štipendium stanovuje predseda
štipendijnej komisie.
5. Počet priznaných štipendií v jednotlivých skupinách je určený z celkového počtu
štipendií.

Článok 4
1. Plnenie študijných povinností študentom sa posudzuje nasledovne:
a) pre priznanie motivačného štipendia podľa čl. 1 bod 1a) je základnou
podmienkou úspešné absolvovanie všetkých predmetov, ktoré si študent zapísal
v predchádzajúcom roku,
b) úhrada školného a poplatkov súvisiacich so štúdiom u študentov externého
štúdia
c) základným kritériom pre priznanie motivačného štipendia podľa čl. 1 bod 1a) je
vážený študijný priemer z povinných, povinne voliteľných a výberových
predmetov (ďalej len „ študijný priemer“),
2. Komisia na základe čl. 4 bod 1 týchto kritérií pripraví návrh na priznanie
motivačných štipendií.
Článok 5
1. Motivačné štipendium podľa čl. 1 bod 1b) možno priznať študentovi dennej a
externej formy štúdia prvého alebo druhého stupňa, za
a) vynikajúci výsledok vo vedeckej, umeleckej alebo športovej činnosti,
b) úspešnú reprezentáciu fakulty mimo pôdy univerzity vo vedomostných,
umeleckých alebo športových súťažiach,
c) čin mimoriadnej morálnej hodnoty (najmä záchrana ľudského života, ochrana
zdravia, majetku fakulty a pod.).
O návrhoch podľa písm. a) – c) rozhoduje komisia.
2. Motivačné štipendium možno priznať študentovi dennej a externej formy štúdia
prvého alebo druhého stupňa, za:
a) vynikajúce plnenie študijných povinností, počas celého štúdia,
b) mimoriadne kvalitnú záverečnú alebo diplomovú prácu študenta.

Článok 6

1. Na základe rozhodnutia dekana môže predsedu a členov komisie nahradiť
vedenie fakulty.
2. Tieto kritériá nadobúdajú účinnosť od akademického roka 2013/2014.
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