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Žádost o poskytnutí účelového stipendia 
FF UK – žádost studenta 

 

Žadatel 
Jméno a příjmení:  

Číslo studenta (z ISIC průkazu):   

Kontaktní adresa:  

Telefon:   

Email:    

Číslo účtu:   

Druh studia:   

Studijní obor:   

Rok zahájení studia:  

Účel žádosti 
Popište ve stručnosti, na jaký studijní pobyt/na jakou akci žádáte o stipendium. Max. 1 Strana (možno 
rozvést v samostatné příloze). 

 

 

 

 

Výstupy 
Pokud bylo v rámci studijního pobytu/akce, na který žádáte stipendium, dosaženo nějakých výstupů 
(např. publikovaný článek, příspěvek na konferenci, získání kreditů), specifikujte tyto výstupy zde. 
Max. 0,5 strany. V příloze doložte dosažené výstupy (záznam o dosažených kreditech, program 
konference, článek v časopise atd.). 
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Rozpočet 
V níže uvedené tabulce specifikujte celkové náklady studijního pobytu/akce a výši požadovaného 
stipendia (požadovaná částka může být až do výše celkových nákladů). Rozpočet uvádějte výhradně 
v Kč (pokud bylo hrazeno v cizí měně, použijte k přepočtu kurs ČNB z daného dne, případně doložte 
doklad ze směnárny). V příloze žádosti doložte náklady, na které žádáte stipendium (kopie letenek, 
jízdenek atd.). 

Položka Celkový náklad Požadovaná částka 
Náklady na cestu     
Ubytování     
Konferenční poplatky apod.     
Jiné (specifikujte)     

Celkem     
 

V případě potřeby přidávejte do tabulky řádky. 

Komentář k rozpočtu 
Odůvodněte jednotlivé položky rozpočtu – v případě položek, jejichž smysl je zřejmý, není komentář 
nutný. V případě, že jste na studijní pobyt/akci čerpali finanční prostředky z jiných zdrojů, uveďte, 
které zdroje to byly a v jaké výši. Nezapomeňte k žádosti připojit kopie dokladů prokazujících 
vynaložené prostředky (kopie účtenek, jízdenek atd.). Max. 0,5 strany. 

 

Seznam příloh k žádosti 
 

 

Prohlašuji, že náklady, o které žádám v rámci stipendia, nebyly hrazeny z jiných zdrojů. 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v této žádosti pro potřebu řízení o poskytnutí 
stipendia. 

 

 

 

V  … dne …    ………………………… 

     Podpis žadatele 
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Vyjádření vedoucího základní součásti (případně i školitele nebo 
vedoucího oborové rady) k žádosti 
 

 

 

 

 

 

 

Vyjádření studijního oddělení 
 

 

 

Vyjádření stipendijní komise 
 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí děkana 
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