
 

Formulář FPH25 

ŽÁDOST 
o udělení řádného stipendia na Fakultě podnikohospodářské 

v akademickém roce      /      
(plán E) 

 

Jméno:       Příjmení:       

Rodné číslo:       

Číslo účtu banky:       Směrový kód banky:       

Studijní program: Ekonomika a management Semestr:       

Studijní referentka: Ing.Klára Vítečková Obor: IG/CEMS 

Doplňující údaje 

Počet získaných kreditů za poslední dva semestry studia:       

Počet úspěšně absolvovaných bakalářských / souborných / státních zkoušek:       

Počet všech úspěšně složených zkoušek za poslední dva semestry:       

 

Všechny zkoušky (semestrální / bakalářské / souborné / státní) absolvované v minulém 

akademickém roce (vč. hodnocení stupněm 4 – „nevyhověl“) 

Ident předmětu 

nebo název zkoušky 
Hodnocení Počet kreditů 

Pomocná číselná hodnota 

klasifikačního stupně  Počet 

kreditů 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Souhrny (): A       B       

 

Studijní průměr (na 3 desetinná 

místa) podle vzorce „B ÷ A“: 

od <1,000 do 

1,300> 

    .       

       

xnovk21
Lístek s poznámkou
Name

xnovk21
Lístek s poznámkou
Surname

xnovk21
Lístek s poznámkou
Personal ID (birth certificate) number (BCN in Insis)

xnovk21
Lístek s poznámkou
Bank account number

xnovk21
Lístek s poznámkou
bank code (e.g. /0100)

xnovk21
Lístek s poznámkou
semester you are currently enrolled in

xnovk21
Lístek s poznámkou
Number of credits gained during the last two semesters

xnovk21
Lístek s poznámkou
Number of successfully completed exams (state exams)

xnovk21
Lístek s poznámkou
Number of all successfully completed exams (all courses with grades)

xnovk21
Lístek s poznámkou
ID code of the course/exam

xnovk21
Lístek s poznámkou
Evaluation (grade)

xnovk21
Lístek s poznámkou
Number of credits

xnovk21
Lístek s poznámkou
grade (1-4) x number of credits

xnovk21
Lístek s poznámkou
All exams (courses, state exams) taken in the previous academic year (incl. failed)



 

Formulář FPH25 

Prohlašuji, že všechny údaje v této žádosti odpovídají skutečnosti. Všechny škody, které 

vzniknou z nesprávných nebo nepravdivých údajů, nahradím fakultě. Prohlašuji, že jsem si 

vědom(a) odpovědnosti podle disciplinárního řádu fakulty. 

V Praze dne:        ……………………………………... 

   podpis studenta 

xnovk21
Lístek s poznámkou
I hereby declare that all data in this application correspond to reality. I will cover all damages caused to the faculty by submitting incorrect or false data. I declare that I am aware of my responsibility according to the Disciplinary Regulations of the Faculty

xnovk21
Lístek s poznámkou
student´ s signature



VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 
Fakulta podnikohospodářská 

Formulář FPH25 

ROZHODNUTÍ 
o udělení řádného stipendia na Fakultě podnikohospodářské 

v akademickém roce       /       

 
Na základě podání žádosti o řádné stipendium Vám bylo pro výše uvedený akademický rok  

uděleno stipendium ve výši Kč, které Vám bude měsíčně  

posíláno na číslo účtu uvedené v žádosti. 

 

 

 

V Praze dne:   ……………………………………... 

            podpis tajemnice fakulty 

 

 

  




