
 

Stipendijní řád Anglo-americké vysoké školy, z. ú. 

A. Základní ustanovení 
i. 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. 

ii. 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. 

iii. Pokud není v tomto akademickém kodexu uvedeno jinak, formuláře žádostí o stipendia AAU, 

které vyžadují podání žádosti, vydává a přijímá Centrum služeb studentům. Termíny a postupy 

podávání žádostí o jednotlivá stipendia jsou podrobně uvedeny níže. 

iv. 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 

Prospěchové stipendium je přiznáváno za výborné studijní výsledky.  

2. Magisterské stipendium (MA Fellowship) 

Magisterská stipendia jsou udělována nejlepším absolventům studijních oborů bakalářských studijních 

programů (včetně LLB).  

3. Absolventské stipendium 

AAVŠ nabízí stipendia absolventům všech programů na následujících institucích: Anglo-American 

University, Anglo-American College, The New Anglo-American College in Prague a Anglo-American 

Institute of Liberal Studies. 

4. Novinářské stipendium 

AAVŠ odměňuje práci nejaktivnějších studentů bakalářského studijního programu Journalism and 

Communications na příspěvcích do studentské publikace AAVŠ, Lennon Wall. 

5. Absolventské MBA stipendium 

AAVŠ nabízí svým absolventům stipendia hradící studium v programu MBA. 

6. Speciální stipendia 

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. 

7. Stipendia poskytovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Stipendia udělována ministerstvem budou přiznána studentům, kteří splňují všechny podmínky určené 

ministerstvem. 



 

C. Společná ustanovení 
i. 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. 

ii. 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. 

iii. Stipendia se nepřiznávají studentům, kteří již získali 90 US kreditů v bakalářských studijních 

programech nebo 60 US kreditů v magisterských studijních programech. 

iv. Není-li stanoveno jinak, jsou stipendia připisována zápočtem proti platbám školného.  

v. 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. 

vi. Počet stipendií určuje počet studentů, kteří splňují podmínky pro příslušné stipendium za 

určité období, a finanční prostředky, které jsou k dispozici ve stipendijním fondu AAVŠ. 

vii. Student, který na žádosti o stipendium nebo ve spojení s touto žádostí poskytne nepřesné 

nebo klamné informace, se dopouští disciplinárního přestupku podle disciplinárního řádu. 

viii. 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 13. června 2022 a nabývá účinnosti dnem registrace 

ministerstvem. 

 


