Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích
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Finsko

Účelem pomoci je poskytnout studentům finanční podporu na náklady spojené se
studiem. Předpokladem je, že pomoc není povinností rodičů a student nepodnikl jiná
finanční opatření k zajištění příjmu na živobytí. Podmínkou nároku je, že student studuje
v denním režimu, vykazuje uspokojivé výsledky a má potřebu finanční pomoci.
Školné
Výuka na polytechnických školách je bezplatná, rovněž tak univerzitní vzdělání. Studenti
bakalářského a magisterského studia platí každoročně nízký členský příspěvek
studentskému svazu. Na základě toho je jim pak poskytováno zlevněné stravování,
zdravotní péče a jiné sociální výhody. Pro postgraduální studenty je příspěvek
dobrovolný.
Dávky poskytované v rámci programu finanční pomoci:
• studijní grant
• příspěvek na bydlení
• státem garantovaná půjčka
Studijní grant a příspěvek na bydlení jsou měsíční dávky financované státem a nemusí
být spláceny. Studijní grant podléhá zdanění, nemá-li však student další příjem, je od
daně osvobozen. Jestliže student má vládní garanci půjčky, může žádat o studentskou
půjčku v libovolné finské bance. Vzhledem k tomu, že ručitelem je stát, další záruky se
nepožadují. Půjčka je úročitelná běžnou denní sazbou.
Druhy studia zakládající nárok na poskytnutí pomoci
Finanční pomoc studentům je poskytována studentům denního studia na vyšších
odborných školách, národních vysokých školách, odborných školách nebo institucích
vysokého školství, na studium, které trvá alespoň 2 po sobě následující měsíce. Finanční
pomoc mohou obdržet také studenti studující v zahraničí.
Požadavek denního studia se pokládá za splněný, jestliže účelem studia je získat
akademický titul nebo dokončit vyšší odbornou školu za předpokladu, že studium
zahrnuje nejméně 75 běhů a student v každém semestru absolvuje alespoň 10 běhů
nebo 2 imatrikulační testy. Za denní studium se považuje rovněž vysokoškolské studium
bez získání akademického titulu uznávající alespoň 5 kreditů/zápočtů měsíčně. Odborné
školy zakládají nárok, jestliže studium zahrnuje v průměru nejméně 3 kredity/zápočty
měsíčně (nebo 25 hodin týdně). Dospělí studenti vyšších odborných škol nemají na
finanční pomoc nárok.
Podmínky nároku
Výše pomoci závisí na typu školy, věku studenta, rodinném stavu a způsobu bydlení.
Nárok nevzniká, jestliže student pobírá některou z následujících dávek: důchod (jiný než
pozůstalostní), příspěvek na rehabilitaci, podporu v nezaměstnanosti, příspěvek na
výcvik, vyrovnávací příspěvek při změně zaměstnání, podporu při vzdělávání dospělých
(k dispozici je záruka vlády pro půjčky studentům), dávky související s přípravou učňů,
příspěvek brancům a dávky studentům z jiné země. Při posuzování potřeby finanční
pomoci se bere v úvahu vlastní příjem studenta a za určitých okolností i příjem rodičů
nebo manžela/partnera studenta.
• studijní grant: poskytuje se, jakmile student nemá nárok na přídavek na
dítě (od počátku měsíce následujícího po 17. narozeninách)
• příspěvek na bydlení: je poskytován studentům žijícím v pronajatém bytě
nebo v bytě s nájemním právem. Není stanovena žádná věková hranice. Nárok
nevzniká studentům žijícím s rodiči, jestliže obydlí je ve vlastnictví studenta
nebo jeho manžela, jestliže s ním žije jeho dítě, dítě jeho manžela nebo
kohabitujícího partnera (lze přiznat výjimky). Studenti, kteří nemají nárok na
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•

příspěvek na bydlení, mohou žádat o všeobecný příspěvek na bydlení u správy
sociálního pojištění KELA v místě bydliště.
garance vlády za půjčky studentů: je k dispozici studentům, kterým byl
poskytnut studijní grant, s tou výjimkou, že studenti mladší 17 let nebo ve
věku 18-19 let, kteří nežijí se svými rodiči, mohou garanci získat i bez získání
nároku na studijní grant (v předchozím případě se provádí prověrka příjmů
rodičů). Studenti vyšších odborných škol mohou získat garanci půjčky pouze
v případě, že mají nárok na studijní grant. KELA neposkytne garanci půjčky
studentům, kteří již předtím studentskou půjčku nesplatili nebo kteří mají jiné
prohřešky v záznamech.
Půjčky studentů lze uzavřít u bank působících ve Finsku. Podmínky poskytnutí
půjčky jsou sjednávány se studentem. Výdaje spojené s poskytnutím půjčky
jsou specifikovány v rozhodnutí týkajícím se nároku na finanční pomoc. Úrok je
kapitalizován (připočítán k základu půjčky), jestliže splatnost napadá
v průběhu semestru, ve kterém student obdrží finanční pomoc nebo během
bezprostředně následujícího semestru. Zatímco zbytek úroku je kapitalizován,
student platí úrok ve výši 1 % dvakrát ročně (nejméně 15 EUR).
Student, který se zapsal na vysokou školu v akademickém roce 2005-2006
nebo později, má z titulu studentské půjčky nárok na slevu na dani za
předpokladu, že ukončí studium ve stanovené lhůtě a jestliže na konci
semestru, ve kterém ukončí studium, má více než 2 500 EUR nesplacené
studentské půjčky uzavřené v době vysokoškolského studia. Sleva činí 30 %
dlužné částky překračující 2 500 EUR.

Podpora stravování studentů
Studenti, kteří navštěvují instituci vysokoškolského vzdělávání, mají nárok na
podporu na stravování. Podpora je placena přímo provozovateli studentské jídelny a
má hodnotu 1,67 EUR na jídlo. Studenti studující na střední škole mají nárok na
bezplatnou stravu.
Základní měsíční sazby studijního grantu od 1. srpna 2008 (EUR, před
zdaněním)
Student
Střední škola
1. ženatý nebo se závislými osobami
246
2. žije sám, ve věku 20 let a více
246
3. žije sám, ve věku 18-19
246 ↓
4. žije sám, mladší 18 let
100 ↕
5. žije s rodičem, ve věku 20 a více
80 ↑
6. žije s rodičem, mladší 20ti let
38 ↕
Podléhá prověrce příjmů rodičů:
sníženo ↓ může být sníženo

↑ může být zvýšeno

Vyšší školství
298
298
298
145 ↑
122 ↑
55 ↑
↕ může být zvýšeno nebo

Vysokoškolské vzdělání se týká univerzit, polytechnik a center dalšího vzdělávání
univerzit. Středoškolský stupeň zahrnuje všechny ostatní vzdělávací instituce.
Zvýšení, na které je nárok v určitém věku, se provádí od počátku měsíce, ve kterém
student dosáhne příslušného věku. Pobírá-li student méně než maximum finanční pomoci
dosažitelné pro typ školy, kterou navštěvuje (kategorie 4-6 v tab.), může obdržet
zvýšený studijní grant, jestliže zdanitelný roční příjem rodičů nepřesahuje 39 000 EUR.
Plné zvýšení je možno přiznat, jestliže roční příjem je 22 770 EUR nebo nižší, postupně
je snižováno v závislosti na částce.
Jestliže studijní grant činí měsíčně 170 EUR nebo více, je srážena předem daň ve výši 10
%. Má-li student vedle studentských dávek další příjem, neplatí daň z příjmu, protože
má jako příjemce studijního grantu nárok na daňovou úlevu.
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Příspěvek na bydlení kryje 80 % nájemného. Neposkytuje se, jestliže nájemné je nižší
než 33,63 EUR měsíčně, a také se neposkytuje na část nájemného, které přesahuje
částku 252 EUR. Maximální výše příspěvku na bydlení činí 201,60 EUR měsíčně. Žije-li
student v bytě, který je vlastnictvím jeho rodičů nebo je v jejich nájmu, maximální
příspěvek činí 58,87 EUR měsíčně. Jestliže byt studenta je umístěn ve stejné budově,
jako je základní bydlení rodičů, maximální částka příspěvku na bydlení je 58,87 EUR
měsíčně a studijní grant je vyplácen ve výši stanovené pro studenty žijící s rodiči.
Vládní garance půjček studentům (EUR měsíčně, s účinností od 1 srpna 2008)
Střední školství: studenti mladší 18 let
160
Střední školství:studenti ve věku 18 let a více 300
Vyšší školství
300
300
Příjemci podpory vzdělávání dospělých
Vliv ostatních příjmů na finanční pomoc
Prověrka příjmů a osvobozené částky (maximální příjem, který student může mít,
aniž by došlo k redukci pomoci).
Všechny granty a zdanitelné příjmy (s výjimkou studentské finanční pomoci) v průběhu
celého roku se berou v úvahu. Za každý měsíc, ve kterém student pobírá studijní grant
nebo příspěvek na bydlení, je osvobozena částka 660 EUR a za každý měsíc, kdy pomoc
nepobírá, 1 970 EUR. Za předpokladu, že pomoc je poskytována po dobu 9 měsíců, je
možno mít jiný příjem (kdykoli v průběhu kalendářní roku) do výše 11 850 EUR.
V případě překročení stanovené částky musí student vrátit finanční pomoc.
Finanční pomoc je poskytována také frekventantům praktické přípravy nebo programů
časových studií, které jsou povinnou součástí studijního plánu. Jestliže je měsíční výše
platu během praktické přípravy 660 EUR nebo více, studijní grant se neposkytne, avšak
příspěvek na bydlení a garance půjčky ano. Také grant na vzdělání poskytovaný školou
studenta může být důvodem pro neposkytnutí studijního grantu.
Granty na vzdělání, jejichž cílem je podporovat mezinárodní výměnu studentů, nejsou
považovány za příjem.
Doba poskytování finanční pomoci
Studenti, kteří zahájili studium ve školním roce 2005-2006 a později, mají nárok za
každý rok studia na 9 měsíců finanční pomoci a za každý semestr studia na 5 měsíců
pomoci. Maximální období nároku na pomoc se rovná počtu let, který je pro dané
studium normálně stanoven, plus 10 měsíců.
Po skončení studia existuje nárok na další pomoc, kterou je možno využít pro
postgraduální nebo jiné vysokoškolské studium. Pomoc může být poskytnuta po dobu až
70 měsíců.
U odborných škol závisí doba poskytování finanční pomoci na rozsahu studia.
Dodatečná pomoc může být poskytnuta až na dobu 1 roku, je však nutno prokázat
potvrzením školy, že je zachován status denního studia.
Vyšší střední škola musí být skončena během čtyř let. Finanční pomoc je
poskytována v prvních třech letech a poté na žádost při prokázání statusu denního
studia.
Prodloužená pomoc pro totéž studium na odborné škole a na vyšší střední škole je
poskytnuta pouze za výjimečných okolností.
Finanční pomoc dospělým studentům
Podpora vzdělávání dospělých se poskytuje zaměstnancům a osobám samostatně
výdělečně činným, kteří pracovali nejméně 5 let a zamýšlí čerpat studijní volno. Podpora
je poskytována Vzdělávacím fondem. Dospělí studenti, kteří obdrží uvedenou podporu na
nepřerušenou dobu alespoň 8 týdnů, mohou získat vládní garanci na studentskou půjčku.
Tyto půjčky jsou poskytovány na stejné programy studia jako podpora na vzdělání.
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Půjčky dospělým studentům podléhají stejným podmínkám jako půjčky studentům
denního studia.
Pomoc zahraničním studentům
Zahraniční studenti mohou obdržet finanční pomoc v případě, že mají ve Finsku trvalý
pobyt. Studenti, kteří nemají finské občanství, mohou obdržet pomoc pouze v případě, že
žijí ve Finsku z důvodů jiných než studijních alespoň dva roky a lze předpokládat, že se
jejich pobyt změní v trvalý. V případě, že doba jejich pobytu je kratší, lze pomoc
poskytnout pouze:
• jestliže je žadatel přistěhovalec
• jestliže je žadatelem o udělení azylu, jemuž bylo uděleno povolení k pobytu
z důvodů ochrany
• je-li žadatel členem rodiny osoby patřící do jedné ze shora zmíněných skupin
• jestliže je žadatel repatriant
• jestliže se žadatel přistěhoval do země před dovršením 18. roku věku a rodiče
nebo adoptivní rodiče mají trvalý pobyt ve Finsku
Pro poskytnutí finanční pomoci musí žadatel předložit stanovené doklady.
Pomoc při studiu v zahraničí
V případě studia v zahraničí lze poskytnout pomoc za předpokladu, že toto studium
odpovídá finským studiím, která zakládají nárok na finanční pomoc nebo jsou součástí
finského programu pomoci vysokoškolským studentům. Nárok na pomoc na studium,
které probíhá celé v zahraničí, mají pouze občané Finska, jiných zemí EU nebo
Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci. Podmínkou
je pobyt ve Finsku nejméně po dobu posledních dvou let z posledních pěti let
předcházejících studiu. Studenti, kteří nemají finské občanství, musí mít buď povolení
k trvalému pobytu ve Finsku, pracovat ve Finsku nebo být nezaviněně nezaměstnaní.
Rodinní příslušníci osob zaměstnaných ve Finsku mají nárok na finanční pomoc za
stejných podmínek, které platí pro finské občany.
Pro osoby studující v zahraničí je výše studijního grantu stejná jako při studiu ve Finsku
s tím rozdílem, že na studium na zahraniční instituci odborné přípravy je výše stejná jako
výše grantu poskytovaného ve Finsku poskytována studentům institucí vysokoškolského
vzdělávání. Poskytován je rovněž příspěvek na bydlení (obvykle 210 EUR měs.) a vládní
garance na studentské půjčky (440 EUR měs. studentům vysokých škol a 360 EUR měs.
studentům škol středních).
Pomoc při splácení úroků ze studentských půjček
Studentům s nízkými příjmy, kteří neobdrželi finanční pomoc na určité období, může být
poskytnuta pomoc při splácení úroků ze studentských půjček. Jejich hrubý měsíční příjem
nesmí však překročit v průměru 775 EUR ve 4 měsících předcházejících měsíci splatnosti.
Pro studenty se závislými dětmi je stanovena zvýšená hranice příjmů.
Pomoc s úhradou nákladů spojených s cestou mezi domovem a školou
Studentům denního studia na vyšší odborné škole a frekventantům programů základní
odborné přípravy poskytne KELA úhradu nákladů každodenního cestování do a ze školy,
je-li jedna cesta z domova do školy nejméně 10 km a náklady na cestovné jsou vyšší než
54 EUR měsíčně. Studenti musí hradit nejméně 43 EUR celkových měsíčních nákladů
sami. Studenti používající veřejnou dopravu musí doložit platbu cestovného příslušnými
doklady.
Zdroje:
Student financial aid 2008. Helsinki, The Social Insurance Institution (KELA) Info 8e –
leaflet. [cit. 2008-11-21].
Dostupné z:
http://www.kela.fi/in/internet/english.nsf/Docs/081001131300IL?OpenDocument
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Structures of Education, Vocational Training and Adult Education Systems in Europe.
[cit. 2008-11-21].
Dostupné z:
http://www.study-in-europe.org/index.cfm?objectid=315BFD6B-C43F-2269F6BE92C7535E26FA#p2
Key topics in Education – Volume I: Financíal Support for Students in Higher Education in
Europe – Trends and Debates. Luxemburg, European Commission, Eurydice. [cit. 200811-20].
Dostupné z: http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice/Overview/
Key data on Higher Education in Europe – 2007 Edition. Luxembourg, European
Commission. [cit. 2008-11-20].
Dostupné z: http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/088EN.pdf

Francie
Poplatky za zápis
Výše poplatků za zápis je každoročně stanovována ministerským nařízením a podle typu
školy, oboru a studijního programu se pohybuje od 160 do 500 euro.
Kromě toho platí studenti příspěvky na studentské sociální zabezpečení, ev. další
poplatky.
Studentům jsou k financování studia k dispozici různé formy pomoci.
Stipendium na základě sociálních kritérií
Studenti, kteří mají omezené finanční prostředky, mohou své studium financovat pomocí
stipendia na základě sociálních kritérií, poskytovaného Ministerstvem pro vysoké školství
a výzkum. Podmínkou pro přiznání tohoto stipendia je věk do 28 let k 1. říjnu
univerzitního školního roku.
Stipendium se přiznává na základě 3 kritérií, kterými jsou:
- příjem rodiny,
- počet vyživovaných dětí,
- vzdálenost bydliště od místa studia.
Stipendium se přiznává ve stupních 0 – 6, přičemž studenti, kterým je přiznán stupeň 0,
jsou osvobozeni od univerzitních poplatků na veřejných školách a od placení příspěvků na
studentské sociální zabezpečení.
Ve školním roce 2008 – 2009 činí roční výše stipendia na základě sociálních kritérií:
-

stupeň 0:
příspěvků
stupeň 1:
stupeň 2:
stupeň 3:
stupeň 4:
stupeň 5:
stupeň 6:

0 euro (osvobození od univerzitních poplatků na veřejných školách a
na studentské sociální zabezpečení)
1 424 euro
2 145 euro
2 749 euro
3 351 euro
3 847 euro
4 019 euro

Toto stipendium se poskytuje po dobu 9 měsíců.
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Každý student, který pobírá stipendium na základě sociálních kritérií, má statut
vysokoškolského stipendisty. Z tohoto titulu mu vyplývají různá práva, ale i povinnosti
týkající se především účasti na přednáškách a zkouškách.
Zásluhová pomoc
Tato pomoc se váže na stipendium na základě sociálních kritérií.
Poskytuje se po dobu 9 měsíců:
- studentům posledního ročníku středních škol, kteří budou mít nárok na stipendium
na základě sociálních kritérií a kteří maturovali s nejlepším výsledkem, nezávisle
na tom, jaké plánují studium na vysoké škole,
- studentům pobírajícím stipendium, kteří jsou na seznamu vyznamenaných
studentů na konci licenciátu.
Ve školním roce 2008-2009 činí roční výše pomoci 1 800 euro (200 euro měsíčně).
Zásluhová pomoc se přiznává vždy na jeden školní rok, ale může být přiznána opakovaně
každý rok až do dosažení plánované úrovně studia.
Pomoc na podporu mezinárodní mobility
Tato pomoc se poskytuje studentům pobírajícím stipendium na základě sociálních kritérií,
kteří v rámci svého studia studují 1 trimestr nebo semestr v zahraničí. Výše této pomoci
činí 400 euro měsíčně.
Za určitých okolností může být zásluhová pomoc a pomoc na podporu mezinárodní
mobility poskytnuta i studentům, kteří nepobírají stipendium na základě sociálních
kritérií.
Další formy finanční pomoci studentům
Kromě výše uvedených stipendií existují další formy finanční pomoci studentům jak od
Ministerstva pro vysoké školství a výzkum, tak od jiných poskytovatelů.
Urgentní pomoc
Na pomoc studentům ve zvláštních situacích, především při finanční tísni, při
prokazatelné finanční nezávislosti na rodině nebo při opětovném zahájení studia, byl
zřízen Národní fond urgentní pomoci.
Urgentní pomoc se poskytuje formou jednorázové pomoci nebo jako roční pomoc.
Jednorázová urgentní pomoc má umožnit studentovi zvládnout nové, nepředvídatelné
situace během školního roku, které svou závažností takovouto pomoc vyžadují, aby
student mohl pokračovat ve studiu.
Jednorázovou pomoc lze kumulovat se stipendiem na základě sociálních kritérií, s roční
urgentní pomocí, s pomocí na podporu mobility, se zásluhovou pomocí nebo s čestnou
půjčkou.
Maximální výše této pomoci odpovídá roční výši stupně 1 stipendia na základě sociálních
kritérií. V případě poskytnutí více jednorázových pomocí v jednom školním roce, nesmí
celková výše pomocí přesáhnout dvojnásobek roční výše stupně 1.
Roční urgentní pomoc má umožnit zvládnout určité dlouhotrvající situace v případech,
kdy není možné poskytnout vysokoškolské stipendium vzhledem k tomu, že nebylo
splněno alespoň jedno kritérium pro přiznávání stipendií na základě sociálních kritérií.
Roční pomoc nelze kumulovat se stipendiem na základě sociálních kritérií, ale lze ji
kumulovat s pomocí na podporu mobility a zásluhovou pomocí.
Roční pomoc se poskytuje 9 měsíců školního roku. Její výše odpovídá jednomu ze stupňů
stipendií na základě sociálních kritérií (kromě stupně 0).
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Roční urgentní pomoc je ekvivalentní nároku na stipendium. Vyplývá z ní nárok na
osvobození od univerzitních poplatků a příspěvků na studentské sociální zabezpečení.
Novou roční urgentní pomoc lze poskytnout následující rok za stejných podmínek,
v rozsahu celkového počtu nároků na stipendium stanovených předpisy týkajícími se
stipendií na základě sociálních kritérií.
Čestná půjčka
Studenti francouzské národnosti, kteří nemohou pobírat stipendium na základě sociálních
kritérií, mohou požádat o čestnou půjčku. Jedná se o bezúročnou půjčku, splatnou
nejpozději do deseti let po dosažení akademické hodnosti nebo titulu.
Tato půjčka je poskytována na studium na vysokých školách spadajících pod Ministerstvo
pro vysoké školství a výzkum. Nelze ji kumulovat s vysokoškolským stipendiem (kromě
stupně 0).
Studentské půjčky ručené státem
Všichni studenti mohou využívat systém bankovních půjček se zárukou státu.
Banky poskytují půjčky všem studentům mladším 28 let francouzské národnosti nebo
pocházejícím ze zemí EU nebo Evropského hospodářského prostoru, a to do max. částky
15 000 euro. Není vyžadováno ručení rodičů nebo třetí osoby, ani se nezkoumají finanční
prostředky. Půjčky lze splácet po částech nebo celkově, podle volby studenta. Úrokové
sazby a podmínky poskytnutí půjček se různí podle jednotlivých bank.
Pas mobility
Pas mobility zakládá nárok na jednu zpáteční jízdenku za školní rok pro studenty ze
zámořských departementů a zámořských teritorií Francie, kteří studují v kontinentální
Francii nebo v zámoří obory, které neexistují nebo jsou přeplněné v jejich departementu
nebo v oblasti jejich původu.
Stipendia Ministerstva zemědělství
Ministerstvo zemědělství poskytuje rovněž stipendia na základě sociálních kritérií.
Stipendia Ministerstva kultury
Příspěvky na podporu studentů připravujících se na konkurs do veřejné správy
Stipendia pro studenty sociálních a zdravotních oborů
Finanční pomoc lokálních správních celků
Rovněž lokální správní celky – regiony, departementy nebo města - často poskytují
finanční pomoc studentům pocházejícím z dané oblasti. Formy této pomoci (stipendia,
půjčky, pomoc v nouzi ...) i podmínky přiznání jsou různé.
Kromě toho poskytují různé formy finanční pomoci i jiné organizace a instituce
podniky, důchodové pokladny, soukromé nadace, speciální fondy aj.

-

Zdroje:
Informace ze stránek CNOUS (Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires).
Les services de la vie étudiante. [cit. 2008-11-19].
Dostupné z: http://www.cnous.fr/
Informace ze stránek CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires)
Lyon – Saint-Etienne. Les services de la vie étudiante. [cit. 2008-11-19].
Dostupné z: http://www.crous-lyon.fr/web/4690.htm

8

Les droits universitaires. [cit. 2008-11-27].
Dostupné z:
http://www2.uvsq.fr/04448452/0/fiche___pagelibre/&RH=1188804961382?RF=1188805
723810

Německo
Školné
V roce 2005 rozhodl Spolkový ústavní soud, že v Německu mohou být zavedeny poplatky
za studium. O jejich zavedení rozhodují jednotlivé spolkové země, v současné době
v některých zemích existují, v některých ne.
Financování životních a studijních nákladů
Mezi zdroje prostředků k financování životních a studijních nákladů studentů v Německu
se řadí:
- prostředky na živobytí od rodičů,
- přídavky na děti,
- finanční podpora poskytovaná na základě spolkového zákona o podpoře
vzdělávání, tzv. BAföG,
- stipendia,
- program úvěrů na vzdělávání spolkové vlády,
- studijní úvěry, studijní půjčky,
- sociální dávky.
Prostředky na živobytí od rodičů
Prostředky na živobytí od rodičů představují klasický způsob financování studia.
Vyživovací povinnost rodičů vůči plnoletým dětem má zabezpečit přiměřené vzdělání
potřebné pro výkon povolání. V zásadě trvá pouze po dobu studia, měřítkem je
standardní doba studia.
Rozsah vyživovací povinnosti závisí na příjmu rodičů a může činit až 653 euro měsíčně
(hodnota pro rok 2008). Rodiče se podílejí na plnění vyživovací povinnosti podle svých
příjmů. Jestliže příjem jednoho z rodičů je nižší než 1 100 euro, nemusí živobytí studenta
hradit.
V případě, že rodiče nedisponují vysokými příjmy, poskytuje se státní podpora na základě
spolkového zákona o podpoře vzdělávání, tzv. BAföG. Zpravidla hradí student své životní
náklady kombinací finančních prostředků od rodičů a podpory BAföG.
Přídavky na děti
Přídavky na děti jsou na studenty poskytovány do věku 25 let. Tato věková hranice platí
od 1.1.2007, kdy byla snížena z 27 let. (Osobám narozeným v r. 1981 a dříve přísluší
přídavky na děti do 27 let, osobám narozeným v r. 1982 do 26 let.) Věková hranice se
prodlužuje pro osoby, které vykonávaly vojenskou nebo civilní službu, o odpovídající
dobu.
Na každé dítě činí přídavky 154 euro měsíčně, na 4. a každé další dítě 179 euro měsíčně.
Přídavky na děti jsou poskytovány pouze v případě, že příjmy dítěte v kalendářním roce
nepřesahují 7 680 euro. U příjmů ze závislé činnosti se započítává čistý příjem. V případě
podpory BAföG se jako příjem započítává pouze ta část, která se poskytuje jako
příspěvek. Jako příjem se započítává rovněž stipendium.

9

Státní podpora pro studující podle zákona o spolkového zákona o podpoře
vzdělávání (Bundesausbildungsförderungsgesetz), tzv. BAföG
Cílem této podpory je umožnit všem mladým lidem absolvovat bez ohledu na jejich
finanční situaci nebo finanční situaci jejich rodičů či případného manželského partnera
studium, které odpovídá jejich schopnostem a zájmům.
Podpora BAföG se nevztahuje pouze na studium na vysokých školách, nýbrž za určitých
podmínek i na studium na jiných typech škol. Podpory lze využít i ke studiu v zahraničí.
Na základě tohoto zákona se poskytuje studentům vysokých škol státní peněžní dávka
z jedné poloviny jako příspěvek a z druhé poloviny jako bezúročná státní půjčka.
Poskytování této dávky studentům jiných škol závisí na řadě faktorů (přihlíží se k typu
školy, k okolnostem, zda student bydlí u rodičů, zda je od domu rodičů dosažitelná
odpovídající škola, zda student je nebo byl již ženatý, popř. má vlastní domácnost a
pečuje o vlastní děti.) Těmto studentům je podpora téměř ve všech případech
poskytována jako příspěvek, tj. nemusí být splacena.
Předpokladem pro získání této podpory je německá státní příslušnost, vedle Němců ji
mohou získat cizinci spadající do okruhu vyjmenovaného zákonem. V zásadě lze tuto
dávku poskytnout pouze tehdy, jestliže bylo studium zahájeno před dosažením 30. roku
věku, existují však některé výjimky.
Po 4. semestru, popř. po složení průběžné zkoušky musí studenti předložit potvrzení o
výsledcích studia, aby jim byla dávka poskytována i nadále.
Přiznání podpory BAföG závisí na tom, zda finanční prostředky studentů, jejich
případných manželských partnerů a jejich rodičů stačí ke krytí potřeb během studia.
Potřebnost se nestanovuje individuálně, nýbrž je to finanční částka, kterou zákonodárce
považuje za potřebnou pro krytí životních nákladů (strava, bydlení, oblečení atd.) a
studijních nákladů (učebnice, jízdné do školy atd.). Potřebnost se stanovuje formou
paušálních částek, jejichž výše závisí na druhu vzdělávacího zařízení a ubytování (u
rodičů nebo mimo). V r. 2008 došlo ke zvýšení sazeb potřebnosti a pro vysoké školy činí
v současné době u studentů žijících s rodiči 414 euro, u studentů žijících mimo 512 euro
měsíčně. V případě, že je poskytován příspěvek na nemocenské pojištění a pojištění pro
případ péče, popř. ještě příspěvek na bydlení, činí maximální částka podpory u studentů
žijících u rodičů 473 euro a u studentů žijících mimo 643 euro.
Studenti, kteří mají děti (do 10 let) a žijí s nimi ve společné domácnosti, pobírají
příspěvek na péči o děti ve výši 113 euro na první a 85 euro na každé další dítě bez
ohledu na to, zda jsou na dítě poskytovány jiné sociální dávky. Příspěvek na péči o děti
se nesplácí.
Při výpočtu individuální výše podpory se vychází ze stanovené sazby potřebnosti podle
spolkového zákona o podpoře vzdělávání. Od toho se odečítá započitatelný vlastní příjem
a majetek studenta a započitatelný příjem jeho případného manželského partnera a jeho
rodičů (v uvedeném pořadí). Pouze za určitých podmínek se k příjmu rodičů nepřihlíží.
Studenti, kteří pobírají podporu BAföG, si mohou každý měsíc přivydělat 400 euro
hrubého, popř. 4 800 euro hrubého ročně, aniž by se jim tento příjem započítával.
Povinnost splácení začíná pět let po skončení maximální doby poskytování podpory BAföG
a trvá maximálně 20 let. Mohou být poskytnuty různé slevy, např. za rychlé nebo
mimořádně úspěšné studium nebo při předčasném splacení. Splácení závisí na výši
příjmu, to znamená, že osoby s velmi nízkými příjmy mohou být od splácení osvobozeny.
Stipendia
Stipendia jsou poskytována mnoha různými organizacemi (stranami, církvemi, spolky,
nadacemi, odbory apod.) Téměř všechna předpokládají určitou formu „společenské
angažovanosti“. Stipendium je zpravidla poskytováno v závislosti na příjmu rodičů
obdobně jako u podpory BAföG, nemusí se však nic splácet.
Program úvěrů na vzdělávání spolkové vlády
Jako jednu z možností financování studia nabízí spolková vláda program úvěrů na
vzdělávání, který je určen studentům v pokročilejších fázích studia.
Podpora prostřednictvím tohoto programu probíhá nezávisle na podpoře poskytované na
základě spolkového zákona o podpoře vzdělávání BAföG. Program představuje
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doplňkovou pomoc studentům a nenahrazuje podporu BAföG, proto o ni lze žádat i vedle
podpory BAföG.
Program nabízí časově omezený úvěr s výhodným úrokem. U studentů, kteří nepobírají
podporu podle spolkového zákona o podpoře vzdělávání BAföG, slouží úvěr k zajištění a
urychlení studia, u studentů, kteří tuto podporu pobírají, k financování mimořádných
nákladů, které nejsou obsaženy ve spolkovém zákoně o podpoře vzdělávání, např.
zvláštních studijních materiálů, exkurzí, školních poplatků.
Stát přebírá za studenty záruku vůči státní bance KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau),
která uzavírá úvěrové smlouvy a úvěry vyplácí. Pro studenty, kteří často nemohou
poskytnout žádné záruky, je tak vytvořena nabídka, jaká na kapitálovém trhu není
k dispozici.
Tato forma podpory se poskytuje nezávisle na majetku a příjmech studenta i jeho rodičů.
Model předpokládá, že úvěr na vzdělávání je bankou KfW vyplácen ve splátkách ve výši
300 euro. V rámci jednoho studijního období mohou být povoleny až 24 měsíční splátky.
Počet těchto měsíčních splátek může být na základě žádosti omezen na nižší počet, avšak
ne na méně než tři. V tom případě lze později požádat o další úvěr až do celkové výše 24
splátek. Rozdělení celkového úvěru na více než dvě části není možné. V případě
prokazatelných mimořádných nákladů lze vedle měsíční splátky vyplatit jednorázově část
úvěru až do výše 6 splátek.
Úvěr na vzdělání je poskytován německým občanům a cizincům spadajícím do skupin
stanovených ve spolkovém zákoně o podpoře vzdělávání.
Pokud jde o věkové omezení, předpokladem je na jedné straně zletilost, na druhé straně
se úvěr poskytuje pouze do konce měsíce, ve kterém student dosáhne 36. roku věku.
Poskytování úvěru je v zásadě možné pouze do konce 12. semestru, za určitých okolností
i po jeho ukončení.
Úvěr na vzdělávání lze poskytnout i na studium na zahraniční škole, pokud je rovnocenné
studiu v tuzemském vzdělávacím zařízení, popř. na stáž v zahraničí, která souvisí se
studiem na uznané nebo rovnocenné škole.
Úvěr na vzdělávání se splácí bance KfW po 4 letech od první výplaty úvěru v měsíčních
splátkách ve výši 120 euro. Lze ho ale také splatit dříve, a to zcela nebo částečně.
Studijní úvěry, půjčky
Kromě úvěrů na vzdělávání z vládního programu nabízejí různé finanční instituce studijní
úvěry nebo půjčky, pomocí kterých mohou studenti hradit své životní a studijní náklady.
Oproti běžným úvěrům se neposkytují jako určitá částka najednou, nýbrž ve formě
měsíčních splátek. Jedním z možných finančních nástrojů, jak získat peníze na půjčky,
jsou vzdělávací fondy.
Vedle komerčních poskytovatelů studijních úvěrů, které více méně mohou financovat celé
studium, a státních podpor na celostátní úrovni (BAföG, úvěry na vzdělávání), existují
další formy pomoci v případě finanční tísně, především v závěrečné fázi studia.
Studentské záložny a organizace Studentenwerke v některých spolkových zemích
poskytují za různých podmínek půjčky při ukončování studia nebo překlenovací půjčky
s výhodným úrokem nebo bezúročně. Právní nárok na ně neexistuje, jedná se o
dobrovolné dávky různých nositelů, všeobecným předpokladem je finanční nouze.
Sociální dávky, jiné formy pomoci
Pozůstalostní důchod
Pozůstalostní důchod po zemřelých rodičích se poskytuje dětem po dobu studií až do
věku 27 let.
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Sociální pomoc pro studenty
Studenti v zásadě nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti II, která nahradila
sociální pomoc a pomoc v nezaměstnanosti. Výjimku tvoří případy zvýšené potřebnosti
nesouvisející se studiem (těhotenství od 12. týdne, samoživitelství, zdravotní postižení,
finančně náročnější strava ze zdravotních důvodů) a případy tvrdosti, u kterých se
podpora v nezaměstnanosti II bere jako půjčka.
Podpora na bydlení
Studenti, kteří z některých důvodů nemají nárok na podporu BAföG, mají nárok na
podporu na bydlení. Netýká se to však studentů, kteří nemají nárok na BAföG pouze
proto, že mají nárok na podporu ze strany rodičů nebo že mají dostatek vlastních
prostředků.
Osvobození od poplatků
Studenti, kteří pobírají podporu BAföG, se mohou nechat osvobodit od poplatků za
rozhlas, televizi a počítač s možností internetového připojení.
Stravenky zdarma
Na některých vysokých školách mohou studenti s velmi nízkými příjmy získat na několik
týdnů nebo měsíců stravenky do menzy zdarma.

Zdroje:
Informace ze stránek Bundesministerium für Bildung und Forschung. [cit. 2008-11-19].
Dostupné z: http://www.bafoeg.bmbf.de/de/372.php
Informace ze stránek Studis Online. [cit. 2008-11-19].
Dostupné z: http://www.studis-online.de/
a http://www.bafoeg-rechner.de/
Informace ze stránek DGB Jugend. [cit. 2008-11-19].
Dostupné z: http://www.dgb-jugend.de/studium/dein_geld
Informace ze stránek Bundesverwaltungsamt. [cit. 2008-11-19].
Dostupné z:
http://www.bva.bund.de/cln_108/nn_377486/DE/Aufgaben/Abt__IV/BAfoeG/bafoegnode.html?__nnn=true
a
http://www.bva.bund.de/cln_108/nn_383796/DE/Aufgaben/Abt__IV/Bildungskredit/bildu
ngskredit-node.html?__nnn=true
Informace ze stránek Das Deutsche Studentenwerk. [cit. 2008-11-24].
Dostupné z: http://www.studentenwerke.de/main/default.asp?id=03305
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Nizozemsko
Školné:
Studenti vyšších odborných škol a univerzit platí školné, které je každoročně statutárně
stanoveno a přizpůsobováno v závislosti na indexu spotřeby rodiny. Studenti ve věku 30
let a starší platí školné stanovené zvláštní sazbou, která je určována jednotlivými
institucemi a může se proto v jednotlivých zařízeních lišit.
Finanční pomoc:
Každý student studující v denním režimu na vysoké nebo vyšší odborné škole má nárok
na základní grant. Nárok není podmíněn prověrkou potřebnosti. V závislosti na výši
příjmu rodičů mohou studenti žádat o doplňkový grant. Výše základního i doplňkového
grantu závisí na typu vzdělávání a na tom, zda student žije s rodiči nebo samostatně.
Někteří studenti mohou mít navíc nárok na přídavek pro osamělého rodiče nebo na
příplatek na partnera. Tyto dávky se poskytují vedle základního grantu a nejsou závislé
na příjmech rodičů.
Všichni studenti, kteří jsou příjemci finanční pomoci mají nárok na průkazku veřejné
dopravy, která jim zaručuje bezplatnou dopravu veřejnými dopravními prostředky
v celém Nizozemsku. Studenti mohou volit mezi průkazkou na všední dny nebo na
víkend. První je opravňuje k bezplatnému cestování ve všední dny a zlevněnému (o 4050 %) cestování o víkendu. Víkendová průkazka opravňuje k bezplatnému cestování o
víkendech a zlevněnému během všedních dnů.
Studenti ve věku 30 let a starší neztrácejí nárok na finanční pomoc, pokud bez přerušení
setrvají ve studijním běhu, v němž studovali při dovršení 30 let. Instituce terciálního
vzdělávání disponují z tohoto důvodu speciálními fondy k finančnímu zajištění studentů,
jejichž postup se zdržel v důsledku okolností, které sami nemohli ovlivnit, resp.
v důsledku mimořádných osobních okolností.
Základní a doplňkový grant jsou poskytovány ve formě podmíněné půjčky, která je
konvertibilní na grant na základě studijních výsledků studenta.
Studenti mohou také uzavřít úročitelnou půjčku, jejíž výše je limitována. Od r. 1995
nejsou půjčky studentům závislé na příjmu rodičů. Tato půjčka není konvertibilní.
Na základě zákona z r. 2000 mají od 1. září 2001 nárok na finanční pomoc také studenti
členských států Evropského hospodářského prostoru studující v Nizozemsku, studují-li
obor, na který je finanční pomoc poskytována. Obdrží přídavek ve výši základního grantu
pro studenty žijící u rodičů, nemají však nárok na průkazku veřejné dopravy.

Zdroj:
Structure of Education, Vocational Training and Adult Education Systems in Europe
2003. [cit. 2008-11-20].
Dostupné z:
http://www.study-in-europe.org/index.cfm?objectid=315BFD6B-C43F-2269F6BE92C7535E26FA#p2
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Švédsko
Vysokoškolské vzdělání ve Švédsku je zdarma (kromě nízkého členského poplatku do
místní studentské unie) pro všechny občany a přibližně z 86 % je financováno ze státních
dotací. Základním principem švédského vysokoškolského vzdělávání je rovný přístup
k finanční pomoci státu pro studenty, kteří tuto pomoc potřebují.
Systém finanční podpory je určen k pokrytí životních nákladů studentů během jejich
studia a je důležitou součástí švédského sociálního systému. Současný švédský systém
podpory studia byl zaveden od 1. července 2001 a obsahuje různé typy podpory
sestávající z grantů a půjček. Systém je navržen velkoryse, což znamená, že výdaje ze
státního rozpočtu jsou značné: v roce 2007 bylo vynaloženo na podporu 950 tisíc
studentů asi 2,25 miliard EUR.
Základní principy švédského systému podpory studia:
-je stejný pro všechny
-zahrnuje téměř všechny občany
-je určen přímo pro studenta
-je poskytován nezávisle na finanční situaci rodičů nebo manžela/manželky
O finanční podporu se mohou ucházet všichni dospělí studenti bez ohledu na stupeň
vzdělávání. Podpora může být přiznána na plnou nebo částečnou dobu studia. Studenti
mohou při studiu pracovat a vydělávat si omezenou výši finančních prostředků, aniž by
se jim podpora krátila. Podpora se skládá částečně z půjčky a částečně z grantu, který je
poskytován pro určité období studia, obvykle 40 týdnů za akademický rok. Existují určitá
omezení vztahující se k období studia a věku studenta. Horní věková hranice pro
poskytnutí podpory je 54 let.
Částka vyplácená jako studijní grant je stejná pro všechny a je každý rok valorizována
dle vývoje cen. Studijní grant tvoří přibližně jednu třetinu z celkové finanční podpory
studia, je osvobozený od daní a započitatelný do důchodového pojištění. Studenti s dětmi
dostávají další doplňkový grant. Půjčka tvoří asi dvě třetiny z celkové částky na podporu
studia.
Půjčku si berou více než dvě třetiny švédských studentů. Je také možné, aby si někteří
studenti vzali další doplňkové půjčky a půjčky k uhrazení dodatečných nákladů
v souvislosti se studiem.
Systém studijních podpor je založen na splátkách studijních půjček. Splácení je závislé na
příjmu a začíná na počátku následujícího roku po dokončení studia. Obvykle trvá po dobu
25 let a musí být ukončeno nejpozději do 60. narozenin studenta. Úrok je připočítáván do
dluhu. Úroková sazba je výhodnější ve srovnání s jinými půjčkami a zohledňuje pravidla
odpočtů v daňovém systému. Ve splátkovém kalendáři jsou rovněž sjednány
bezpečnostní klauzule, což umožňuje zohlednit individuální možnosti splácení.
Existují také jiné druhy studijních podpor určených pro specifické skupiny studentů,
například zdravotně postižené studenty.
Zdroje:
The Swedish study support system. Government offices of Sweden. [cit. 2008-11-21].
Dostupné z: http://www.regeringen.se/sb/d/2098/a/69849
Higher education and research in Sweden. SWEDEN.SE The official gateway to Sweden.
[cit. 2008-11-21].
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Dostupné z: http://www.sweden.se/templates/cs/FactSheet____16958.aspx
Informace ze stránek SWEDEN.SE/STUDY IN SWEDEN. [cit. 2008-11-21].
Dostupné z: http://www.studyinsweden.se/templates/cs/CommonPage____4962.aspx
Sweden. A Brief Description of the Swedish Higher Education System. [cit. 2008-11-21].
Dostupné z:
http://www.gse.buffalo.edu/org/inthigheredfinance/countryprofiles/europe/sweden%20%20updated.pdf
Education, Work, Guidance in Sweden (3.kap. Education in Sweden). Euroguidance.
2006. [cit. 2008-11-21].
Dostupné z:
http://www.fritzes.se/Njab/EBooks.nsf/ByKey/100E06001/$file/chapter03.htm

Velká Británie
Ve Velké Británii se na vysokých školách a univerzitách platí školné, které se pohybuje až
do výše 3 145 liber ročně v závislosti na typu vysoké školy a oboru studia.
Systém finanční pomoci je určen k pokrytí nákladů na školné a životní náklady studentů
během studia. Výše podpory, kterou žadatel dostane, je závislá na věku studenta, na
výši příjmů žadatele nebo na výši příjmů rodiny. Žadatel se musí rozhodnout, ve které
části Velké Británie chce studovat, a pak se přihlásit o finanční pomoc u příslušné
podpůrné organizace pro studenty.
Systém finanční pomoci studentům se skládá z nevratných dotací a půjček od vlády,
stipendií od univerzit a vysokých škol.
Nevratné finanční dotace pro trvale studující (full time students)
Education Maintenance Allowance (EMA) – nevratný studijní příspěvek je poskytován
oprávněným studentům, kteří trvale studují a dosáhli věku 16 let. Výše příspěvku je
závislá na příjmu rodiny a činí až 30 liber týdně. Nárok na příspěvek je odstupňován
podle příjmů rodičů nepřesahujících 30 810 liber ročně. Může být vyplácen po dobu
maximálně 3 po sobě jdoucích let s tím, že nejvýše 2 roky na střední škole. Navíc mohou
být v případě dobrých studijních výsledků přiznány bonusy ve výši 150 liber, které jsou
vypláceny jednorázově v únoru a červenci v průběhu akademického roku.
V červenci 2007 byla u příspěvku EMA vládou oznámena významná novinka: pevná
garance minimální podpory každému studentovi, který si o tento příspěvek požádá od
září 2008 a za podmínky, že bude pokračovat ve studiu na vysoké škole. Tento balíček
muže znamenat finanční částku až 2 835 liber ročně v podobě nevratných dotací a
přístupu ke studentské půjčce k uhrazení poplatků za školné.
Maintenance Grant - nevratná dotace k uhrazení životních nákladů na vysokoškolské
vzdělání je závislá na příjmu rodiny. Její maximální výše je 2 835 liber pro studenta
s příjmem rodiny do 25 tisíc liber. Nově byla zvýšena příjmová hranice domácnosti až na
úroveň 60 005 liber, kdy má ještě student nárok na dotaci ve výši 50 liber. Pravidlem je,
že přiznaná výše této dotace redukuje přístup ke studentské půjčce určené k uhrazení
životních nákladů. To znamená, že čím vyšší je dotace, tím nižší bude potřeba půjčit si
finanční prostředky prostřednictvím studentské půjčky. Pokud student dostane dotaci ve
výši 1260 liber nebo více, částka, kterou si bude moci půjčit bude snížena o 1260 liber.
Student pocházející z nízkopříjmové domácnosti tak bude muset splácet nižší půjčku v
době po ukončení studia a na začátku pracovní kariéry. Student může dostat 75%
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z maximální výše studentské půjčky bez ohledu na příjmy rodiny. Získání zbývajících
25% závisí na posouzení příjmů.
Tabulka ukazuje, na jakou částku student ve školním roce 2008/2009 dosáhne, na
příkladu studenta, který žije mimo domov a studuje jinde než v Londýně

Příjem
domácnosti

Maintenance grant

Studentská půjčka

Celkem za rok
2008/2009

£ 25 000

£ 2 835

£ 3 365

£ 6 200

£ 30 000

£ 2 002

£ 3 365

£ 5 367

£ 40 000

£

998

£ 3 627

£ 4 625

£ 50 000

£

524

£ 4 101

£ 4 625

£ 60 005

£

50

£ 4 575

£ 4 625

£ 70 000

žádná podpora

£ 3 685

£ 3 685

Special Support Grant – výše této speciální podpůrné dotace je stejná jako Maintenance
Grant a je určena pro určité tzv. ohrožené skupiny studentů, kteří nastoupili na vysokou
školu v letech 2006/2007, 2007/2008 nebo 2008/2009. Na rozdíl od Maintenance Grant
nemá tato dotace vliv na redukci výše finančních prostředků, které si může student půjčit
v rámci studentské půjčky určené k uhrazení životních nákladů. Student s příjmem rodiny
do 61 061 liber má možnost čerpat celou studentskou půjčku bez ohledu na to, jak
vysokou speciální dotaci obdržel. Na tuto dotaci mají nárok: osamělí rodiče, rodiče,
jejichž partner také studuje, a dále studenti s určitými zdravotními postiženími. Finanční
prostředky, které student dostane přes speciální podpůrný grant, nebudou považovány
za příjem pro účely nároku na dávky nebo daňových odpočtů.
Další speciální pomoc ve formě příspěvků je poskytována studentům, kteří vychovávají
děti nebo jsou na nich finančně závislé dospělé osoby. O zvláštní pomoc si také mohou
požádat studenti s postižením nebo ti, kteří se dostali do finanční tísně.
Studentské půjčky
Britská vláda poskytuje 2 druhy studentských půjček:
-

studentská půjčka k pokrytí výdajů na školné (až 3 145 liber pro rok 2008/2009)
studentská půjčka na pomoc k uhrazení výdajů na bydlení a ostatních životních
nákladů (až 6 475 liber pro rok 2008/2009).

Splácení půjčky začíná od dubna následujícího roku po ukončení studia a za předpokladu,
že příjem absolventa je vyšší než 15 tisíc liber ročně. Výše splátek se odvíjí od toho, kolik
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osoba vydělává, a nikoliv od výše dluhu. V současnosti je výše splátek stanovena na 9%
z platu. Například osoba s příjmem 18 tisíc liber bude splácet 5,19 liber týdně. Nově byla
také zavedena možnost přerušení splátek až na dobu pěti let.
Stipendia
Vysoké školy a univerzity nabízejí stipendia, která jsou nevratná. Minimální stipendium
(ve výši 310 liber) musí nabízet těm studentům, kteří dostávají vládní podporu
(Maintenance Grant nebo Special Support Grant) nebo platí nejvyšší školné (3 145 liber).
Mnoho vysokých škol a univerzit ale nabízí daleko vyšší stipendia. V minulém školním
roce 2007/2008 se stipendium pohybovalo kolem 1000 liber.
Finanční pomoc částečně studujícím (part-time students)
Fee Grant – nevratná dotace jako pomoc k uhrazení poplatků za školné. Její výše je
závislá na míře (intenzitě) zapojení do studia a na výši příjmu studenta. Například při
nejméně 50% účasti na studiu může studující osoba s příjmem 16 tisíc liber ročně dostat
dotaci ve výši až 785 liber (za předpokladu, že školné činí 785 liber nebo více), při 60%
účasti až 945 liber a při 75% účasti až 1180 liber.
Tato dotace se platí přímo vysoké škole nebo univerzitě.
Course Grant – nevratná dotace jako pomoc k uhrazení studijních nákladů, jako jsou
knihy, jiné učební materiály a cestovní náklady. Dotace je placena přímo studentovi.
Výše dotace činí 255 liber a poskytuje se do výše příjmu domácnosti až 24 874 liber.
Dalšími zdroji finanční pomoci mohou být příspěvky od zaměstnavatele, pokud uzná
přínos studia pro firmu.
Zdroje:
How to get financial help as a student. [cit. 2008-11-24].
Dostupné z:
http://www.dcsf.gov.uk/studentsupport/uploads/How%20to%20get%20financial%20help
%202008%2009.pdf
Informace ze stránek Education and Learning. [cit. 2008-11-24].
Dostupné z:
http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/UniversityAndHigherEducation/Stude
ntFinance/index.htm
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