Vysoká škola ekonomická v Praze
Opatření rektorky č. 5 /2005

VĚC: UBYTOVACÍ STIPENDIUM
ROZDĚLOVNÍK:
prorektoři, děkani fakult, proděkani pro pedagogiku, kvestor,
předseda Akademického senátu

Na základě článku 5 odst. 4 Stipendijního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen "VŠE") pro
akademický rok 2005/2006 stanovuji:

I. TERMÍN A ZPŮSOB PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Elektronická Žádost o ubytovací stipendium pro akademický rok 2005/2006 (dále jen "Žádost")bude k dispozici na
webové stránce Vysoké školy ekonomické v Praze - www.vse.cz od 26. 9. 2005. Každý student, který chce podat
Žádost, se přihlašuje svým uživatelským jménem a heslem. Po přihlášení se v Žádosti objeví již vyplněné osobní
údaje studenta (u souběžného studia jsou uváděny údaje o tom studijním programu, ve kterém byl student do
studia zapsán dříve) a student vyplňuje pouze údaje o bankovním spojení. Ubytovací stipendia lze převádět
pouze na bankovní účty vedené v Kč u peněžního ústavu se sídlem v ČR.
Papírovou formu Žádosti je nutné odevzdat nejpozději do 15. 12. 2005 (pro nárok na stipendium od
1. 10. 2005) a dále vždy do 15. kalendářního dne posledního měsíce čtvrtletí, za které má být stipendium
přiznáno.Žádost, která je podána po 15. kalendářním dni posledního měsíce čtvrtletí, je považována za Žádost o
přiznání ubytovacího stipendia od následujícího čtvrtletí. Žádost se podává na celý akademický rok, na čtvrtletí
následující po čtvrtletí, ve kterém bylo stipendium přiznáno, není třeba podávat novou žádost.

II. NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTÍ
Podmínkou pro přiznání ubytovacího stipendia je přesné a řádné vyplnění Žádosti o ubytovací stipendium včetně
podpisu studenta.

III. MÍSTO PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Žádost v papírové formě lze odevzdat osobně na studijním oddělení příslušné fakulty VŠE, nebo zaslat
doporučeně poštou na adresu příslušné fakulty VŠE.

IV. VÝŠE STIPENDIA
Výše ubytovacího stipendia bude stanovena k datu 31. 12. 2005 výpočtem v souladu s článkem 7 odst. 4
Stipendijního řádu VŠE a zveřejněna na webové stránce naší vysoké školy.

V. VÝPLATA STIPENDIA
Výplatu ubytovacího stipendia upravuje článek 5 odst. 4 a článek 10 Stipendijního řádu VŠE.
Toto opatření nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu.
V Praze dne 9. září 2005
doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.
Zpracovala: JUDr. Jana Hauptmannová

