Zápis ze schůze stipendijní komise ze dne 6. 9. 2016
Komise se sešla ve složení: Marek Vajchr, Jindřich Kolek, Jan Syruček, David Havas, Tomáš
Doruška
Host: Ilona Sejkorová
Předseda stipendijní komise konstatoval, že komise se sešla v plném počtu a je jednání a
usnášeníschopná. Z jejího jednání inspirovaného předloženými žádostmi vzešly následující
informace pro akademickou obec FAMU:
Stipendijní komise připomíná pravidla:
Stipendijní komise připomíná, že studenty doktorského studijního programu nemůže podpořit.
K finanční podpoře projektů doktorandů slouží (kromě stipendia studentů v prezenčním programu)
Studentská grantová soutěž.
Stipendijní komise dále připomíná, že přijímá pouze žádosti na novém formuláři (k dispozici na
https://www.famu.cz/pro-studenty/stipendijni-komise/), které jsou řádně vyplněné a obsahují
všechny náležitosti včetně doporučení vedoucího katedry.
Stipendijní komise po zevrubné debatě schválila následující orientační koncepční kritéria pro
rozhodování o udělování stipendií:
Prioritou podpory bude zejména motivace kvalitních uměleckých výkonů a studijních výsledků.
Byla proto stanovena možnost přidělení stipendia za mimořádný umělecký úspěch (15.000,-) a za
zcela mimořádný umělecký úspěch (30.000,-) .
Udělování prospěchového stipendia za vynikající studijní výsledky v rámci akademického roku se
řídí stávajícími pravidly, částka bude motivačně navýšena z 10.000 na 12.000,Počet žádostí o proplácení nákladů účasti na festivalech je natolik vysoký, že není možné paušálně
uspokojovat všechny žadatele. Prioritně bude stipendium udělováno studentům, kteří v žádosti
průkazně a přesvědčivě zdůvodní přínos jejich účasti na festivalu pro vlastní umělecký a profesní
rozvoj, obecný přínos pro filmové (televizní, fotografické, audiovizuální…) umění, přínos pro
katedru a školu (možnost další distribuce díla, navázání kontaktů atp.), přínos pro akademickou
obec (uspořádání prezentace či modulu po návratu atp.). Totéž platí pro posuzování žádostí týkající
se bakalářského či magisterského výzkum studentů či prezentace kateder nebo školy účastí na
festivalech, workshopech, konferencích a podobných akcích.
Prioritou úhrad ze stipendijního fondu nebudou účastnické poplatky MIDPOINTu vzhledem k tomu,
že studenti FAMU mají nárok na účastnickou slevu a spoluúčast na uhrazení poplatku je vnímána
jako motivační prvek.
Stipendijní komise rozhodla o podaných žádostech – viz tabulka rozhodnutí.
Zapsal: David Havas
Za správnost: Marek Vajchr

