Děkanát
Fakulta lesnická a dřevařská
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol

VYHLÁŠENÍ VÝZVY O MOŽNOST ZÍSKÁNÍ KORFOVA STIPENDIA
pro rok 2021 na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze (FLD)
Termín vyhlášení: 2. 11. 2020
Termín odevzdání žádosti: do 27. 11. 2020
Děkan FLD vyhlašuje výzvu pro studenty studující v prezenční formě doktorských studijních programů na
FLD pro rok 2021. Tato výzva je vyhlášena v souladu s Nařízením děkana č. 13/2020 Stanovení výše
stipendií studentů v doktorských studijních programech na FLD (DSP), a to dle článku 2, odst. 5.
Studentům, kteří Korfovo stipendium v současné době pobírají, bude vypláceno pouze do 31. 12. 2020.
Z tohoto důvodu je výzva vyhlášena i pro tyto studenty, aby jim případně mohlo být přiznáno i pro rok
2021. Korfovo stipendium může student získat až po zápisu do 2.ročníku doktorského studia. Po
rozhodnutí děkana může být uchazečům Korfovo stipendium vypláceno od 1. 1. 2021. V případě, že
doktorand přestane plnit své studijní povinnosti, bude mu děkanem FLD toto stipendium na základě
žádosti vedoucího katedry nebo fakultního pracoviště nebo proděkana pro VaV od následujícího měsíce
odebráno.
Povinné podmínky pro získání stipendia:
• Prokázání mimořádných výkonů a excelentních výsledků, či předpokladu dosažení těchto
výsledků, v oblasti vědecko-výzkumné činnosti v rámci studia v DSP
• Dosavadní důkladné plnění Individuálního studijního plánu
• Dosavadní důkladné vedení povinné evidence pracovní činnosti při studiu v DSP
Vlastní žádost obsahuje zejména tyto podkapitoly:
• Publikační činnost žadatele
• Plánované publikace uchazeče pro rok 2021 a plánované publikace do konce studia v DSP
• Dosavadní zkušenosti s projektovou činností
• Dosavadní absolvované zahraniční stáže a konference s aktivním vystoupením, včetně formy
vystoupení
• Popis současných aktivit žadatele a jeho dosavadní zapojení do činností katedry/fakultního
pracoviště a fakulty během studia v DSP
• Představení vizí a plánovaných dalších mimořádných aktivit pro rok 2021 a celkových aktivit do
konce studia v rámci vědecko-výzkumné činnosti v DSP
Žádosti se odevzdávají elektronickou formou (formát .pdf), konkrétně zasláním emailem na adresu
zachova@fld.czu.cz, nejpozději však do 27. 11. 2020. Žádost musí být podepsaná školitelem a vedoucím
katedry (alespoň elektronicky). Maximální rozsah žádosti jsou 3 NS A4.
O přidělení Korfova stipendia rozhoduje děkan FLD s přihlédnutím na finanční možnosti fakulty.
K rozhodnutí děkana FLD o přidělení tohoto stipendia pro jednotlivé uchazeče přispěje doporučení
hodnotící komise, která bude pro potřeby této výzvy děkanem FLD ustanovena. O rozhodnutí děkana
ohledně přidělení či nepřidělení Korfova stipendia bude každý uchazeč informován emailem z VaV.

V Praze, dne 4. listopadu 2020
prof. Ing. Róbert Marušák, PhD.
děkan FLD

