TISKOVÁ ZPRÁVA
Stipendium už během prvního semestru: Fakulta rybářství
a ochrany vod Jihočeské univerzity láká nové studenty
Vodňany 10. července 2018 – Náborový příspěvek ze strany zaměstnavatelů
se v dnešní době nedostatku pracovní síly stává už téměř samozřejmostí.
S obdobnou formou „náborového příspěvku“ teď přicházejí i vysoké školy. Noví
studenti Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích mohou nyní během prvního roku studia získat až 18 tisíc korun.
Na většinu stipendií spojených se studijními výsledky nemají šanci dosáhnout nově zapsaní
studenti prvních ročníků vysokých škol. Tuto praxi se teď rozhodli změnit na Fakultě rybářství
a ochrany vod (FROV JU) ve Vodňanech, kde mimořádné stipendium dávají i čerstvě zapsaným
studentům, a to na základě jejich studijních výsledků ze středních škol a výsledků
u maturit. Stipendium se týká studentů 1. ročníků bakalářského studia v prezenční formě
a kritériem jeho získání je dobrý studijní předpoklad určený na základě průměrného prospěchu
z posledních čtyř ročníků střední školy na konci každého roku studia a výsledných známek
u maturity.
Pokud tak celkový průměrný prospěch ze střední školy nepřesáhne 1,50 a celkový výsledek
u maturity nebude vyšší než 1,50, obdrží student do 60 dnů po zápisu na FROV JU jednorázové
mimořádné stipendium ve výši 10 000 Kč. Do průměrného prospěchu a výsledku maturity
2,0 jsou pak další výše mimořádného stipendia 8 000 Kč a 5 000 Kč.
„Naším cílem je motivovat studenty s dobrými studijními předpoklady k zápisu na FROV JU.
Zároveň bereme mimořádné stipendium i jako prostředek, jak snížit studijní neúspěšnost
v prvních ročnících bakalářského studia,“ říká děkan fakulty Pavel Kozák. „Každý student, který
v prvním semestru bakalářského studia získá minimálně dvacet kreditů, totiž obdrží další
jednorázové stipendium ve výši 8 000 korun,“ dodává zástupce děkana Martin Kocour.
FROV JU přijímá studenty do bakalářských studijních oborů Rybářství (prezenční
a kombinovaná forma) a Ochrana vod (prezenční forma). Žadatelé do bakalářského studia jsou
přijímání bez přijímacích zkoušek (v případě, že bude počet uchazečů vyšší než počet
přijímaných studentů, stanoví jejich pořadí celkový průměr ze studijních průměrů jednotlivých
vysvědčení). Přihlášky je možné podávat až do 31. 7. 2018. Více informací je možné nalézt na
www.frov.jcu.cz v sekci „Pro zájemce o studium“.
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