Vyhláška děkana FPF SU v Opavě
ve věci podávání žádostí o sociální stipendia dle § 91 odst. 3 zákona č.
111/1998 Sb. v akademickém roce 2016/2017
V souladu se Stipendijním řádem Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. 5. 2014 a
Metodickým pokynem rektora č. 1/2016 stanovuji, že žádost o sociální stipendium pro
akademický rok 2016/2017 musí být podána studentem v elektronické podobě v
informačním systému STAG – Portál IS STAG a současně musí být podána v tištěné
podobě, a to ve formě tištěného výstupu z uložené elektronické žádosti v systému STAG
vlastnoručně podepsaného žadatelem. Tištěný výstup se pořizuje z odkazu Tisk písemné
žádosti.
Elektronickou žádost lze podávat do systému STAG do 7. 11. 2016 do 12,00 hodin. Tištěnou
a podepsanou žádost se všemi náležitostmi vč. originálu nebo úředně ověřené kopie Sdělení
pro účely přiznání stipendia za rok 2015 vydaného úřadem státní sociální podpory příslušného
Úřadu práce je nutno odevzdat osobně na studijním oddělení FPF nejpozději do 7. 11. 2016
do 14,00 hodin.
Studenti, kterým se nezměnilo osobní číslo studenta a kteří již mají o stipendium
zažádáno (tzn. že si podali elektronickou žádost v akademickém roce 2015/2016,
příp. 2014/2015 a nadále mají nárok na stipendium), novou elektronickou žádost nepodávají,
dokládají pouze originál nebo úředně ověřenou kopii Sdělení pro účely přiznání stipendia za
rok 2015 vydaného úřadem státní sociální podpory příslušného Úřadu práce osobně na
studijním oddělení FPF nejpozději do 7. 11. 2016 do 14,00 hodin.
Žádost lze považovat za podanou pouze tehdy, pokud budou všechny povinné údaje uloženy
do informačního systému STAG a v daném termínu bude na studijní oddělení fakulty
doručeno Sdělení pro účely přiznání stipendia, případně tištěný výstup žádosti.
Za všechny vložené údaje zodpovídá student.
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