Opatření Filozofické fakulty Masarykovy univerzity č. 14/2020

Stipendijní program
pro kompenzační podporu mobilit Erasmus+
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 pro kompenzační podporu mobilit Erasmus+ (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 mobility v rámci Erasmus+ do vybraných
evropských zemí se zvláště vysokými životními náklady.
(2) 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 100.000,- Kč na jeden akademický rok.
Článek 4
Podmínky pro přiznání stipendia
(1) Stipendium je určeno pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských
studijních programů uskutečňovaných na FF MU.
(2) Student musí být přijat a nastoupit na studijní pobyt programu Erasmus+ v
předepsaném termínu. Studijní smlouva ke stáži (Learning Agreement podepsaný
minimálně studentem a koordinátorem za FF MU) musí být zavedena do evidence
IS MU.
(3) Cílové země, pro které lze kompenzační stipendium získat, jsou specifikovány v čl.
4 směrnice. Pro studijní pobyty do ostatních cílových zemí se kompenzační
stipendium nepřiznává.
Článek 4
Výše stipendia
(1) Výše stipendia se diferencuje rozdělením cílových zemí do skupin a činí maximálně:
Skupina 1: Island, Norsko, Velká Británie
Výše kompenzace: Maximálně 1.700,- Kč/měsíc.
Skupina 2: Dánsko, Lucembursko, Nizozemí, Švýcarsko
Výše kompenzace: Maximálně 1.200,- Kč/měsíc.

(2) Stipendium je vypláceno v českých korunách. Kompenzace za neúplné měsíce
stipendijního pobytu jsou úměrně kráceny.
Článek 5
Sběr žádosti, přiznání stipendia a jeho výplata
(1) Sběr žádostí pro podzimní semestr je vždy do 15. září, pro jarní semestr do 15.
března.
(2) Student odevzdá řádně vyplněnou žádost na studijním oddělení fakulty. Neúplné
nebo chybně vyplněné žádosti budou automaticky vyřazeny ze zpracování bez
nároku na stipendium. Za neúplnou žádost se považuje také stav, kdy smlouva ke
stáži není ke dni příslušné uzávěrky zavedena do evidence IS MU.
(3) Kompletní žádost obsahuje nejméně: jméno a příjmení studenta, UČO, cílovou
zemi, název partnerské univerzity, datum začátku studijního pobytu, datum
předpokládaného návratu a podpis studenta (formulář žádosti je přílohou této
směrnice).
(4) O přiznání stipendia a jeho konečné výši rozhoduje v zastoupení děkana proděkan
pro zahraničí vztahy.
(5) V případě převisu poptávky se kompenzace krátí. Při krácení se postupuje vždy
podle skupin, od skupiny 2 ke skupině 1. Platí princip, že dotace (pro danou zemi)
v rámci skupiny je pro všechny úspěšné žadatele stejná.
(6) Po vyčerpání vyhrazených zdrojů na semestr se stipendia dále nepřiznávají.
(7) O přiznání stipendia je student vyrozuměn elektronickým rozhodnutím v Úřadovně
IS MU.
(8) Výplata stipendia probíhá jednorázově po nabytí právní moci rozhodnutí na
bankovní účet uvedený studentem v IS MU.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
(1) Toto opatření zrušuje směrnici FF MU č. 1/2018 Stipendijní program pro
kompenzační podporu mobilit Erasmus+ 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

