Opatření Filozofické fakulty Masarykovy univerzity č. 15/2020

Stipendijní program
na podporu dlouhodobých mobilit
Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
vydávám toto opatření:
Článek 1
Specifikace stipendijního programu
Stipendijní program na podporu dlouhodobých mobilit (dále jen „stipendijní program″) je
vyhlášen děkanem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (dále jen „FF MU″) v souladu
s ustanovením čl. 3 odst. 1 písm. b) Stipendijního řádu Masarykovy univerzity.
Článek 2
Účel stipendijního programu a doba jeho trvání
(1) Účelem stipendijního programu je podpořit dlouhodobé vzdělávací zahraniční
mobility studentů FF MU, jako jsou studijní pobyty a odborné stáže, které se
bezprostředně vztahují k předmětu studia. Stipendium není určeno na podporu
účasti na jazykových kurzech.
(2) Stipendium je určeno pro mobility o trvání typicky jednoho semestru, ne však kratší
než třicet dnů.
(3) Stipendijní program se vyhlašuje na období počínaje účinnosti tohoto opatření na
dobu neurčitou.
Článek 3
Zdroj financování stipendijního programu
(1) Zdrojem financování stipendií je stipendijní fond fakulty.
(2) Pro program se vyhrazuje částka 650.000,- Kč na jeden akademický rok.
(3) Pro akademický rok 2020/2021 se však s ohledem na mimořádná opatření
k zamezení šíření nákazy onemocnění COVID-19 vyhrazuje částka 325.000,- Kč.
Článek 4
Podmínky pro přiznání stipendia
(1) Stipendium je určeno pro studenty prezenčního i kombinovaného studia
bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných na FF MU.
(2) Podmínkou přiznání stipendia je potvrzení o přijetí studenta do příslušného
studijního programu, u stáží pak pozvání příslušného zahraničního pracoviště nebo
osobní pozvánka konkrétního studenta.
(3) O stipendium mohou žádat studenti vyjíždějící mimo program Erasmus+, a to bez
omezení cílové země.
(4) Studentům, kterých zahraniční studijní pobyt/stáž je již finančně podpořena jiným
zdrojem financování, je možné stipendium poskytnout toliko ve výši rozdílů do
maximální částky přípustné dle tohoto programu odvislé od délky trvání studijního
pobytu/stáže. Nutným předpokladem je také dostatek prostředků v tomto
stipendijním programu.

(5) Studenti musí vykonat studijní pobyt/stáž v předepsaném termínu a ve stanovené
délce. Studijní smlouva ke stáži (Learning agreement podepsaný minimálně
studentem a koordinátorem za FF MU) musí být zavedena do evidence IS MU.
Článek 5
Výše stipendia
(1) Konečná výše stipendia je stanovena dle doložených finančních nákladů, cenové
úrovně dané destinace a stavu stipendijního fondu.
(2) Maximální výše stipendia pro jednoho studenta v akademickém roce:
•

25.000 Kč u zahraničních pobytů v trvání od 31 do 60 dní,

•

40.000 Kč u zahraničních pobytů v trvání od 61 do 90 dní,

•

55.000 Kč u zahraničních pobytů v trvání od 91 do 120 dní,

•

60.000 Kč u zahraničních pobytů v trvání nad 120 dní.

(3) Stipendium je vypláceno v českých korunách. Kompenzace za neúplné měsíce
stipendijního pobytu jsou úměrně kráceny.
Článek 6
Sběr žádosti, přiznání stipendia a jeho výplata
(1) Stipendium je nenárokové.
(2) Student může čerpat toto stipendium maximálně jednou v akademickém roce. V
případě převisu poptávky budou upřednostněni ti studenti, kteří toto stipendium
získají poprvé.
(3) Stipendium se vyplácí ve dvou kolech: 80 % předpokládaných nákladů je vyplaceno
po schválení žádosti, zbylých 20 % stipendia je vyplaceno po ukončení pobytu.
(4) Sběr žádostí probíhá v průběhu celého kalendářního roku, a to až do vyčerpání
částky alokované v stipendijním programu. Neúplné nebo chybně vyplněné žádosti
budou automaticky vyřazeny ze zpracování bez nároku na stipendium. Za neúplnou
žádost se považuje také stav, kdy v termínu sběru žádostí mobilita nebyla zavedena
do evidence IS MU.
(5) Kompletní žádost obsahuje nejméně: jméno a příjmení studenta, UČO, cílovou
zemi, název partnerské univerzity či instituce, datum začátku pobytu, datum
předpokládaného návratu, potvrzení o přijetí studenta do příslušného studijního
programu, u stáží pak pozvání příslušného zahraničního pracoviště nebo osobní
pozvánka konkrétního studenta a podpis studenta (formulář žádosti je přílohou této
směrnice). Student také předloží předběžnou kalkulaci nákladů na pobyt a
relevantní dokumenty, jsou-li v době podání žádosti k dispozici (např. jízdenky či
letenky, ubytovací smlouvu, potvrzení o zaplacených poplatcích apod.). K vyplacení
druhé části stipendia je třeba předložit veškeré relevantní dokumenty (potvrzení o
vykonání pobytu/stáže, účty za jízdenky, ubytování, účastnické poplatky, školné
apod.). Předloží také písemnou zprávu o uskutečněném pobytu a jeho výsledcích.
V případě, že je studijní pobyt finančně podpořen i z jiného zdroje financování,
předloží žadatel rovněž potvrzení o jeho výši.
(6) Podmínkou pro vyplacení druhé části stipendia je úspěšné absolvování studijního
nebo pracovního pobytu, které bude patřičně doloženo, a zisk odpovídajícího počtu
kreditů. V případě, že nebyly dodrženy podmínky, za kterých bylo stipendium
uděleno, se druhá část stipendia nevyplácí, případně je adekvátně zkrácena.
(7) O přiznání stipendia a jeho konečné výši rozhoduje v zastoupení děkana proděkan
pro zahraničí vztahy.
(8) Po vyčerpání vyhrazených zdrojů na semestr se stipendia dále nepřiznávají.

(9)

O přiznání stipendia je student vyrozuměn elektronickým rozhodnutím v Úřadovně
IS MU.

(10) Výplata stipendia probíhá vždy po právní moci rozhodnutí o přiznání stipendia (1.
část stipendia), a po vyhodnocení všech dokumentů odevzdaných po ukončení
mobility (2. část stipendia), a to na bankovní účet uvedený studentem v IS MU.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
(1) Toto opatření zrušuje směrnici FF MU č. 2/2018 Stipendijní program na podporu
dlouhodobých mobilit ze dne 1. června 2018, účinnou ode dne 1. června 2018.
(2) Toto opatření navazuje na Stipendijní řád Masarykovy univerzity.
(3) Kontrolu, výklad a aktualizaci tohoto opatření vykonává proděkan pro zahraniční
vztahy FF MU.
(4) Kontrolu využívání finančních prostředků pro účely stipendií vykonává tajemník FF
MU.
(5) Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.
(6) Toto opatření nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových
stránek MU.
Přílohy: č. 1 - Žádost o stipendium
V Brně dne 8. dubna 2020

prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
děkan

