Stipendijní řád Anglo-americké vysoké školy, z. ú.
A. Základní ustanovení
i.

ii.

iii.

Finanční zdroje, které Anglo-americká vysoká škola, z. ú. (dále jen „AAVŠ“) využívá k přiznání
stipendií, zahrnují zejména poplatky spojené se studiem (dále jen „školné“), příspěvky, granty a
sponzorské dary.
Stipendia se přiznávají na základě rozhodnutí rektora. Rektor je oprávněn, nikoli však povinen,
s výjimkou případů stanovených zákonem, uvolnit či rozdělit jakékoli finanční prostředky pro
stipendia uvedená v tomto řádu.
Stipendia udělována AAVŠ se nevztahují na studenty MBA (s výjimkou absolventského MBA
stipendia – MBA Alumni Scholarship) a na navštěvující studenty.

B. Druhy stipendií
Stipendia udělovaná AAVŠ zahrnují, avšak neomezují se na následující. Více podrobností stanovuje
stipendijní vyhláška.

1. Prospěchové stipendium
i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.

Prospěchové stipendium je přiznáváno za výborné studijní výsledky a po splnění podmínek
stanovených rektorem a zveřejněných ve stipendijní vyhlášce.
Prospěchová stipendia jsou přiznávána studentům, kteří na AAVŠ již získali 30 ECTS kreditů
nebo 15 US kreditů.
Studijní průměr (dále jen „GPA“) je počítán kumulativně od začátku studia na AAVŠ.
Prospěchové stipendium se přiznává jen těm studentům, kteří v předchozím aktivním semestru
absolvovali na AAVŠ alespoň pět předmětů a nemají žádný předmět „Neukončen“
(„Incomplete“). Studenti studující v právních programech LLB a Certificate musí splnit
alespoň čtyři předměty a v jejich případě se příslušné stipendium vztahuje jen na školné na
AAVŠ. Nevztahuje se na poplatky na AAVŠ a na školné a poplatky na University of London.
Výše stipendia je stanovena do tří týdnů od konce změnového období semestru, ke kterému se
prospěchové stipendium vztahuje.
Studentům, kteří se do následujícího semestru zapíší před koncem semestru současného, je
vyměřeno školné, které nereflektuje prospěchové stipendium. Studentům, kteří získají
prospěchové stipendium, ale zároveň už zaplatili školné, se zaplacené školné vrátí nebo se jim
převede jako záloha na další studium.

2. Magisterské stipendium (MA Fellowship)
i.
ii.
iii.

iv.
v.

Magisterská stipendia jsou udělována třem nejlepším absolventům studijních oborů
bakalářských studijních programů (včetně LLB) podle níže stanovených kritérií.
. Společenstvo zahrnuje pouze školné; nepokrývá jiné poplatky spojené s programem.
Stipendium je k dispozici pro absolventy do jednoho roku po ukončení studia.
Stipendium pokrývá školné pro zápis až 60 US kreditů za předpokladu, že student udržuje
GPA alespoň 3,0 a poskytuje výzkumnou a další akademickou pomoc podle pokynů a ke
spokojenosti vedoucího školy a ředitele pro výzkum. Stipendium pokrývá pouze školné,
nikoli další poplatky. Pro stipendium jsou způsobilí absolventi po dobu jednoho roku od
řádného ukončení studia.
Studenti pobírající toto stipendium mají povinnost poskytnout škole, na které studují,
asistenci v rozsahu až deseti hodin týdně a podávat týdenní zprávu vedoucímu školy nebo
určenému pracovníku.
Absolventi, kteří chtějí o toto stipendium požádat, podávají žádost obsahující životopis,
výpis studijních výsledků a esej, ve které specifikují, jakých výzkumných cílů chtějí

dosáhnout jak ve studiu magisterského studijního programu, tak při asistenci na příslušné
škole. Žádost se podává řediteli pro výzkum.

3. Absolventské stipendium
i.

ii.
iii.
iv.

AAVŠ nabízí stipendia absolventům všech programů na následujících institucích: AngloAmerican University, Anglo-American College, The New Anglo-American College in
Prague a Anglo-American Institute of Liberal Studies.
Absolventské stipendium se vztahuje jak na všechny další studijní programy, tak na
jednotlivé předměty. Konkrétní podmínky jsou specifikovány ve stipendijní vyhlášce.
Absolventské stipendium se vztahuje jen na první rok studia.
Výše stipendia je stanovena do tří týdnů od konce změnového období prvního semestru
studia.

4. Novinářské stipendium
i.

ii.

iii.
iv.
v.

AAVŠ odměňuje práci nejaktivnějších studentů bakalářského studijního programu
Journalism and Communications na příspěvcích do studentského časopisu AAVŠ, At the
Lennon Wall.
Stipendium je přiznáno ve výši školného čtyř základních předmětů studijního programu, a
to zejména ale nikoli výlučně: Media in a Democracy, Digital Tools for New Media.
Stipendium může být rozděleno mezi více studentů.
Uchazeči o novinářské stipendium musí mít v době podání žádosti zapsané nebo
absolvované povinné předměty Reporting I a Reporting II.
Uchazeči jsou posuzováni zejména na základě kvality písemné tvorby a času, který věnují
studentskému časopisu, zejména jeho online verzi: www.lennonwall.net.
Písemná žádost o toto stipendium musí být podána vedoucímu School of Journalism and
Communications do 1. července příslušného akademického roku.

5. Absolventské MBA stipendium
i.

ii.
iii.

AAVŠ nabízí svým absolventům každý rok čtyři absolventská stipendia hradící studium v
programu MBA do výše 100 000 Kč. Uchazeči jsou posuzováni výhradně na základě GPA
ze svých studií na AAVŠ.
Písemná žádost musí být doručena vedoucímu School of Business Administration během
přijímacího procesu.
Studenti v programu MBA nemají nárok na jakákoli jiná stipendia nabízená studentům
AAVŠ.

6. Speciální stipendia
i.

ii.

Speciální stipendium je jednorázové stipendium, které může být studentovi či uchazeči
přiznáno v případě, že (a) splní podmínky určené rektorem nebo (b) splní podmínky určené
rektorem jménem jiného poskytovatele.
Výše speciálních stipendií a podmínky pro jejich získání jsou určeny rektorem (případně
rektorem ve spolupráci s jiným poskytovatelem) a jsou zveřejněny ve stipendijní vyhlášce.

7. Stipendia poskytovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
i.
ii.
iii.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) poskytuje ubytovací
stipendium a sociální stipendium.
Stipendia udělována ministerstvem budou přiznána studentům, kteří splňují všechny
podmínky určené ministerstvem.
Podmínky pro udělení tohoto stipendia jsou zveřejněny ve stipendijní vyhlášce.

iv.

v.

Žádost o ubytovací či sociální stipendium pro příslušný akademický rok musí být doručena v
písemné podobě na studijní oddělení do 31. října v podzimním semestru (nebo do 15. dubna
v jarním semestru).
Stipendia jsou financována z příspěvku ministerstva a vyplácejí se zpětně peněžním
převodem. Neudělují se v měsících červenci a srpnu.

C. Společná ustanovení
i.

ii.

iii.
iv.
v.

vi.

vii.
viii.

Stipendia přiznávaná v následujícím akademickém roce, jejich výši a podmínky pro jejich
udělení stanoví rektor nejpozději do 1. července. Rozhodnutí rektora se zveřejňují ve
stipendijní vyhlášce na webových stránkách AAVŠ.
Stipendia se nepřiznávají zpětně. Student, který splňuje podmínky pro přiznání
stipendia a nepožádal o přiznání tohoto stipendia ve stanoveném termínu, se tím vzdal
všech nároků na toto stipendium.
Stipendia se nepřiznávají studentům, kteří již získali 90 US kreditů v bakalářských studijních
programech nebo 60 US kreditů v magisterských studijních programech.
Není-li stanoveno jinak, jsou stipendia připisována zápočtem proti platbám školného.
Má-li student nárok na více než jedno stipendium nebo opakovaně na stejný druh stipendia,
mohou mu být přiznána stipendia všechna, není-li nestanoveno v podmínkách pro jejich
přiznání jinak.
Počet a výše stipendií určuje počet studentů, kteří splňují podmínky pro udělení
příslušného stipendia za určité období, a finanční prostředky, které jsou k dispozici ve
stipendijním fondu AAVŠ.
Student, který na žádosti o stipendium nebo ve spojení s touto žádostí poskytne nepřesné
nebo klamné informace, se dopouští disciplinárního přestupku podle disciplinárního řádu.
Student je povinen neprodleně informovat studijní oddělení o všech skutečnostech, které
mohou ovlivnit přiznání nebo rozdělení stipendia.

D. Účinnost
Tento Stipendijní řád byl schválen správní radou dne 8. června 2020 a nabývá účinnosti dnem registrace
ministerstvem.

