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0.1
úvodní ustanovení
Tímto rozhodnutím se vyhlašuje Stipendijní program rektora na podporu publikační činnosti studentů
v akademickém roce 2017/2018 a stanovují se podmínky pro přiznání mimořádného stipendia podle čl.
7 odst. 1) písm. c) Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě (dále jen „Stipendijní řád“), v platném
znění.

0.2
Vymezení okruhu studentů
1) Mimořádné stipendium (dále jen ,,stipendium“) náleží studentovi, který je autorem nebo členem
autorského kolektivu publikace publikované v období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018
v impaktovaném časopise, v časopise zařazeném do jiných databází hodnocených podle platné
metodiky hodnocení výzkumných organizací (Scopus, ERIH), nebo v časopise z aktuálního
Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.
2) V publikaci musí být jako pracoviště žadatele uvedena Slezská univerzita v Opavě (dále jen
,,univerzita“).
3) Za každou publikaci lze danému studentovi stipendium vyplatit pouze jednou.

Cl. 3
Podmínky pro přiznáni stipendia
1) žádost podává student - autor nebo člen autorského kolektivu publikace podle čl. 2 odst. 1 na oddělení vědy a zahraničních styků rektorátu (dále jen „OVZS") písemnou formou na adresu
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, popř. prostřednictvím spisové služby v termínu nejpozději
do 31. srpna 2018. Rozhodné je datum odeslání žádosti.
2) V žádosti podané dle odstavce 1 musí být uvedeno jméno žadatele, název publikace,
bibliografické údaje o časopisu, kde byla zveřejněna, a u impaktovaných ěasopisů
tzv. Accession number, pod nímž je publikace evidována v databázi WoS.
3) U publikací v zahraniěních impaktovaných ěasopisech se za podanou žádost považuje i žádost
podaná podle Směrnice rektora o stanoveni mimořádných odměn za publikace v zahraniěních
impaktovaných ěasopisech. Za daný publikaění výstup bude odměna vyplacena vždy pouze
jednou.
4) OVZS provede kontrolu, zda žádost splňuje všechny podmínky podle ěl. 2 odst. 1., poté
prorektor pro vědu a zahraniční styky doporučí rektorovi vyplacení stipendia.
5) Agendu spojenou s vyřizením žádosti a evidencí stipendií vede pověřený pracovník oddělení
pro studijní a sociální záležitosti rektorátu.

Cl. 4
Výše stipendia
1) Výše stipendia (při dělení zaokrouhlená na celé stokoruny nahoru) je stanovena následovně:
10.000,- Kě dělené celkovým poětem autorů publikace pro publikace v impaktovaných
ěasopisech a ěasopisech zařazených do databáze Scopus;
a) 6.000,- Kě dělené celkovým poětem autorů publikace pro publikace v ěasopisech
zařazených do databáze ERIH;
b) 3.000,- Kč dělené celkovým poětem autorů publikace pro publikace v časopisech
zařazených do aktuálního Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných
v ČR.
2) Rozhodujícím datem z hlediska zařazení do databází resp. seznamuje datum vydání publikace.

Cl. 5
Výplata stipendia
Stipendium se vyplácí v souladu se Stipendijním řádem po nabytí právní moci rozhodnutí o jejich
přiznání, bezhotovostně na bankovní účet studenta uvedený v Informačním systému studijní agendy
(dále jen „IS STAG“) - pokud student nebude mít v IS STAG doplněny platné údaje k bankovnímu
spojení, stipendium mu nebude vyplaceno.

Cl. 6
Společná ustanovení
1) Změnu výše a odnětí stipendia upravuje ěl. 18 Stipendijního řádu.
2) Na doručování rozhodnutí o přiznání stipendia se vztahuje ěl. 25 Statutu Slezské univerzity
v Opavě, v platném znění - rozhodnutí se doručují prostřednictvím elektronického
informačního systému.

Č1.7
Závěrečná ustanovení
Toto rozhodnutí nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na intranetu.
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