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Zpráva o stipendiích za rok 2020 
 

 

Filozofická fakulta využívá stipendií k motivaci a ocenění studentů podávajících vynikající studijní, 

vědecké a publikační výkony, k podpoře internacionalizace studia i ke zmírnění tíživé sociální 

situace studentů.  

 

Čerpání stipendií z tvorby poplatků v roce 2020 činilo 103,34 %.  

 

 

Stipendijní programy realizované v roce 2020 

 
1. Prospěchový stipendijní program  

2. Stipendijní program na podporu publikační činnosti 

3. Stipendijní program na podporu využití technologií ve výuce (nově od 5/2020) 

4. Stipendijní program pro podporu spolkové, kulturní a umělecké činnosti  

5. Stipendijní program pro podporu studentských vědeckých sil (zrušen od 5/2020) 

6. Stipendijní program na podporu studentů podílejících se na činnosti pracovišť FF MU (nově 

od 5/2020) 

7. Podpora mezinárodní mobility studentů doktorského studijního programu (zrušen od 5/2020) 

8. Stipendium pro odvrácení tíživé životní situace studentů FF MU  

9. Stipendijní program pro kompenzační podporu mobilit Erasmus+  

10. Stipendijní program na podporu dlouhodobých zahraničních mobilit  

 

 

 

Mimo vyhlášené stipendijní programy byla v roce 2020 vyplácena stipendia na podporu další 

činnosti: 

 

1. Mimořádné stipendium 

2. Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu  

3. Podpora mobility zahraničních studentů  

4. Stipendium za vynikající výsledky ve výzkumu a vývoji (nově od 5/2020) 
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Stipendia Vyplaceno  

Doktorská 51 720 000 Kč 

Mimořádná 5 874 886 Kč 

Podpora mobility – do zahraničí 436 580 Kč 

Podpora mobility zahraničních studentů 1 088 000 Kč 

Prospěchová 1 434 000 Kč 

Tvůrčí 12 435 436 Kč 

Celkem 72 983 712 Kč 

  

 

Druh stipendia  Stipendijní program Počet studentů 

mimořádné Stipendijní program na podporu studentských vědeckých sil 332 

prospěchové Prospěchový stipendijní program 223 

mobilita Podpora mezinárodní mobility studentů doktorského 
studijního programu 

28 

Stipendijní program pro kompenzační podporu mobilit 

Erasmus+ 

17 

Stipendijní program na podporu dlouhodobých zahraničních 
mobilit  

0 

tvůrčí Stipendijní program na podporu spolkové, kulturní a 
umělecké činnosti studentů FF MU 

7 

Stipendijní program na podporu publikační činnosti 66 

Stipendijní program na podporu studentů podílejících se na 
činnosti pracovišť FF MU 

613 

Stipendijní program na podporu využití technologií ve výuce 40 

sociální 
Stipendium pro odvrácení tíživé životní situace studentů FF 

MU 

0 

Celkem 1326 

 

 

Stipendia mimo stipendijní programy Počet studentů 

Mimořádné stipendium 385 

Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu 439 

Stipendium na podporu tvůrčí činnosti (Stipendium za vynikající výsledky ve 
výzkumu a vývoji) 

434 

Stipendium na podporu mobility (Stipendia zahraničním studentům) 12 

Celkem 1270 

 

 


