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1. Sazebník odměňování účasti v komisích SZZk a vedení a oponování
závěrečných prací IPS :
U externích pracovníků:
-účast v komisi SZZk 200,-Kč/hod. (české a cizojazyčné studijní obory, včetně studijního
oboru IEPS)
-vedení závěrečné práce - K č 1.200,-(bakalářská), K č 1.400,- (magisterská, v četně
studijních oborů GPS, MISS a MAIN), 8.000,-Kč (magisterská studijního oboru IEPS);
odměna za vedení práce se vyplácí pouze při prvním termínu obhajoby, v případě
opakování obhajoby se odměna již nevyplácí
-oponentský posudek na závěrečnou práci
-bakalářská práce K č 600,-diplomová a rigorózní práce K č 800,- (včetně studijních oborů GPS, MISS, MAIN a
IEPS)
-disertační práce :
-obhajoba v řádné době studia + 1rok = malá obhajoba Kč 2.500,-, velká obhajoba
Kč 2.500,-obhajoba od 6 do 8 roku doktorského studia = malá obhajoba Kč 1.000,-, velká
obhajoba Kč 1.000,-

2. Sazebník odměňování za cizojazyčné kurzy IPS :
U interních pracovníků
1) na základě bilance cizojazyčného studijního oboru vedoucí katedry po jednání s ředitelem
institutu rozhodne o vyplácení/nevyplácení odměn pro následující semestr, o výsledku
rozhodnutí je vedoucí katedry povinen informovat členy své katedry,
2) v dalších důvodných případech vedoucí katedry po jednání s ředitelem institutu rozhodne
o vyplácení/nevyplácení odměn pro následující semestr, o výsledku rozhodnutí je vedoucí
katedry povinen informovat členy své katedry):
- povinný kurz v rámci všech studijních programů, vyjma programu IEPS, Kč
15.000,-- povinný kurz v rámci programu IEPS K č 40.000,- volitelný kurz v rámci všech studijních programů Kč 7. 500,-

U externích pracovníků
každý externista IPS základ za výuku kurzu K č 5. 000,povinný kurz v rámci všech studijních programů,(IEPS nemá povinné kurzy
externistů), Kč 15.000,- volitelný kurz v rámci všech studijních programů Kč 7. 500,-

V případě podílu více vyučujících na výuce:
výše odměny se dělí poměrem podílu na výuce
Při pozdním podpisu DPP, DPČ ze strany pracovníka:
možné krácení výše odměny
Zúčtování odměny nebude probíhat měsíčně, bude probíhat v několika výplatních
termínech za rok.

