Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. byl založen v Mostě v roce 1953 jako účelová organizace pro řešení
komplexní problematiky rozvoje zejména lomového dobývání hnědého uhlí. Činnost společnosti se v
posledních letech zaměřuje na řešení problematiky ochrany a tvorby pracovního a životního prostředí
Mostecké a Sokolovské pánve.

Stipendijní program
záruka skutečné práce v oboru…

•

zajímáš se o geografii, inženýrskou geologii, geotechniku,
hydrogeologii, geomorfologii, nebo podobný obor?

•

chceš během studia získat zkušenosti formou odborné stáže?

•

přemýšlíš jak se uplatníš na trhu práce?

•

hledáš jistotu pracovního poměru ihned po ukončení studia?

•

hledáš téma disertační nebo diplomové práce?

•

uvítáš studijní podporu min. 7.000,- Kč měsíčně?

Pak je náš stipendijní program určen právě pro Tebe!
více informací na www.vuhu.cz nebo na info@vuhu.cz
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Stipendijní program
záruka skutečné práce v oboru…
Stipendijní program je určen studentům vysokých škol v přírodovědných nebo technických
oborech se zaměřením zejména na geografii, geoekologii, inženýrskou geologii, geotechniku,
hydrogeologii, geomorfologii nebo podobný obor.
Ústecký kraj je dlouhodobě spojován s nepříznivou vzdělanostní strukturou obyvatel a dlouhou
tradicí těžby hnědého uhlí, která je v současné době v útlumu. Jelikož VÚHU působí převážně v
Ústeckém kraji a zabývá se komplexní problematikou lomového dobývání hnědého uhlí, je pro nás
otázka trvalého rozvoje lidských zdrojů prioritou. I přes současný útlum hnědouhelné těžby bude
problematika spojená s útlumem jednotlivých těžebních lokalit, jejich hydrickými rekultivacemi,
důlními vodami a zahlazováním následků povrchové těžby uhlí, řešena v několika následujících
desetiletích.
Aby byly postupně odbourávány slabé stránky rozvoje lidských zdrojů, mezi které patří mimo jiné
nevyhovující vzdělanostní a kvalifikační struktura obyvatelstva v kraji, tedy i nízké procento
odborníků, vypisuje VÚHU stipendia pro studenty vysokých škol.
V rámci stipendijního programu získají studenti měsíční studijní podporu v základní výši 7 000,-Kč.
Dále získají možnost výkonu odborné praxe, možnost výběru z pestrých témat diplomových i
dizertačních prací zaměřených na skutečnou odbornou problematiku, možnost účasti na
národních i mezinárodních výzkumných projektech ale především garanci nástupu na pozici
odborného řešitele ihned po úspěšném ukončení studia – tedy záruku skutečné práce v oboru.
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I. Podmínky pro získání Stipendia
Stipendium může být poskytnuto pro daný akademický rok vybraným studentům
přírodovědných a technických oborů prezenčního studia na vysokých školách v České
republice. Počet studentů, kterým bude Stipendium přiznáno není limitován.
Stipendium bude poskytováno maximálně po dobu dvou let, nikoliv však déle než je
standardní délka studia pro zvolený studijní program (respektive obor).
Žadatel o Stipendium musí být studentem prezenčního studia vysoké školy a
absolventem prvního nebo vyššího ročníku studia.
Stipendium může být poskytnuto na základě výběru studentům, kteří dosahují během
studia na vysoké škole vynikajících studijních výsledků. Studijní průměr žadatele za
poslední absolvovaný ročník nesmí překročit hranici 1,8.
Žádost o Stipendium musí být podána elektronicky nejdéle k 1. červnu 2018 na
info@vuhu.cz
Základní Stipendium pro jednoho studenta je stanoveno částkou 7 000,- Kč pro každý
měsíc řádného studia.
Stipendista bude v průběhu stipendijního programu ve VÚHU vykonávat odbornou stáž.
Po ukončení studia bude stipendista zaměstnán ve VÚHU na řádný pracovní poměr.
Na zařazení do stipendijního programu není žádný právní nárok.
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II. Žádost o Stipendium
1.
Žadatelé žádající o Stipendium zašlou na info@vuhu.cz motivační dopis, jehož součástí
bude jednostránková úvaha o uplatnění stipendisty v odborné problematice Mostecké
pánve, dále pak aktuální potvrzení o studiu, které vydá příslušná vysoká škola a ověřený2.
doklad prokazující studijní průměr žadatele za poslední absolvovaný akademický rok.
3.
III. Postup při výběru stipendistů
Žadatelé splňující stanovené podmínky budou pozváni na druhé výběrové kolo
(pohovor), v jehož průběhu budou odbornou komisí ověřeny jejich odborné znalosti a 4.
schopnosti.

IV. Postup při posuzování žádostí o Stipendium
Žádosti o Stipendium se shromažďují v sekretariátu VÚHU. Odborná komise VÚHU
posoudí úplnost všech obdržených žádostí. Žádosti nesplňující vyhlášené podmínky
budou z dalšího kola vyřazeny.
Studentům, kteří budou odbornou komisí doporučeni k poskytnutí stipendia, bude
stipendium poskytováno měsíčně bankovním převodem na jimi určený bankovní účet.
V. Smlouva o zařazení do stipendijního programu
S vybranými žadateli bude uzavřena Smlouva o poskytnutí stipendia. Tuto smlouvu
uzavírá s žadatelem VÚHU .
Právo na poskytnutí Stipendia vzniká žadateli pouze za předpokladu existence platné a
účinné Smlouvy o poskytnutí stipendia.
Stipendista bude v rámci smlouvy vykonávat ve VÚHU odbornou stáž v rozsahu 200 hod.
za rok.
Součástí smluvních podmínek bude mimo jiné závazek Studenta, že po ukončení studia
bude pracovat jako řádný zaměstnanec VÚHU minimálně po dobu odpovídající délce
studia absolvovaného ve stipendijním programu.
VI. Zánik práva na Stipendium a vrácení Stipendia
Právo na Stipendium zaniká v případě ukončení nebo přerušení studia. O ukončení nebo
přerušení studia je stipendista povinen informovat sekretariát ředitele společnosti
neprodleně.
Zánik práva na Stipendium nastává, když stipendista nesplní podmínky stanovené těmito
pravidly.
Stipendista je povinen vrátit již obdržené Stipendium v případě, že během studia nebo
po jeho skončení porušil podmínky stanovené těmito pravidly (tj. studium přerušil nebo
ukončil, nedokončil v řádném termínu, nesplnil stanovený studijní průměr).
Stipendista je povinen vrátit již obdržené Stipendium v případě porušení čl. V.3 a V.4
těchto pravidel. V tomto případě je stipendista rovněž povinen uhradit smluvní pokutu
za porušení pravidel Smlouvy o poskytnutí stipendia.

