Plzeň 26. 10. 2020
Vážení uchazeči o studium,
Západočeská univerzita v Plzni nabízí zahraničním uchazečům o studium možnost zažádat o finanční
podporu ze stipendijního projektu INTERSTUD. Cílem projektuje podpora nadaných zahraničních
studentů. Projekt se zaměřuje prioritně na studenty ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí a
studenty se specifickými potřebami, kterým bude po dobu jejich studia vypláceno mimořádné
stipendium. Tato stipendijní podpora je určena studentům, kteří se přihlásí do prezenčních programů
vyučovaných v českém jazyce. Do projektu se mohou přihlásit uchazeči z celého světa.
Pokud budete mít v případě přijetí ke studiu na Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni zájem o stipendijní podporu z tohoto projektu, je nutné, abyste zaslali
na email lsintern@fdu.zcu.cz nebo u prezence k druhé části přijímacího řízení dne 5. 1. 2021
odevzdali společně s dalšími dokumenty dle pokynů studijního oddělení doklad (certifikát) o
zkoušce z ČJ na minimální úrovni B1 a žádost o přidělení stipendia INTERSTUD v případě
přijetí ke studiu na FDULS od ak. r. 2021/22. Žádost napište v českém jazyce do formuláře Žádost
o stipendijní podporu z programu Interstud, který je umístěn na webu FDULS. Vedle žádosti o
přidělení stipendia popište svoji dosavadní uměleckou práci (výstavy, úspěchy v soutěžích apod.),
uveďte důvody žádosti o finanční podporu, motivaci ke studiu v České republice a žádost
nezapomeňte vlastnoručně podepsat.
Fakulta umění a designu má pro akademický rok 2021/22 k dispozici max. 2 stipendijní místa.
O jejich přidělení rozhodne děkan FDULS na základě přijetí uchazeče ke studiu a posouzení míry
talentu uchazeče, který prokáže v průběhu přijímacího řízení. Stipendium je určeno mimořádně
talentovaným studentům s výbornou znalostí českého jazyka.
Stručné podmínky stipendijního programu INTERSTUD:
1. Stipendijní podpora z programu INTERSTUD trvá 1 rok. V následujících letech bude v případě
splnění stanovených podmínek studentem pokračovat ve vyplácení stipendia Fakulta designu a umění
Ladislava Sutnara ZČU.
2. Výše stipendia po dobu prvního roku studia byla stanovena na částku 6 000 Kč / měsíc.
V následujících semestrech bude výše stipendia záviset na splnění stanovených podmínek studentem a
současně na celkové aktivitě studenta.
3. Pokud student neplní řádně své povinnosti, nevykazuje požadované studijní výsledky nebo poruší
pravidla stipendijního programu, může mu být stipendium sníženo nebo úplně odebráno.
Podmínky pro přidělení stipendia po skončení podpory z projektu INTERSTUD (tedy
od druhého roku studia):
1. Prospěch – známka „výborně“ z klauzurní postupové zkoušky / hlavního ateliéru.
2. Docházka – pravidelná docházka na přednášky, semináře, konzultace – min. účast na 10 ze 13
během každého semestru. Docházka bude kontrolována na základě vyplněného formuláře
„INTERSTUD databáze studenta“, kde si studenti nechají od pedagoga potvrdit účast na příslušné
hodině.
Přeji hodně štěstí u přijímacího řízení.
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