
 
 
 

Opatření děkana č. x/2019 

Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity 

 
(ve znění účinném od xx. yyyyy 2019) 

 

Stipendia jsou na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (dále jen "fakulta") přiznávána 
v souladu se Stipendijním řádem Masarykovy univerzity, a to jak v rámci stipendijních programů 
fakulty, tak mimo ně (dle třetí části Stipendijního řádu Masarykovy univerzity). Všechny stipendijní 
programy fakulty jsou vyhlašovány každoročně. Cílem tohoto opatření děkana je úprava podmínek 
stipendijních programů fakulty. 

A. 1. Stipendijní program prospěchový 

(1) Účelem stipendia je zvýšení motivace studentů bakalářských a magisterských studijních programů 
k dosahování vynikajících studijních výsledků. 

(2) Stipendia jsou jednorázová a jsou přiznávána 

a) podle prospěchu v uplynulém akademickém roce (odstavce 3 a 4) 
b) podle celkového hodnocení (odstavec 5). 

(3) Nárok na stipendium podle prospěchu může vzniknout těm studentům prezenčního studia 
fakulty, kteří v uplynulém akademickém roce studovali v bakalářském či navazujícím 
magisterském studijním programu realizovaném fakultou, v tomto programu a v tomto období 
získali alespoň 50 kreditů (kreditová hodnota uznaných předmětů se do tohoto počtu 
nezapočítává) a nestudovali či nestudují v tomto programu déle, než činí standardní doba studia 
navýšená o jeden rok. 

(4) Stipendium podle prospěchu bude přiznáno těm studentům, kteří splňují ustanovení odstavce 3), 
jejichž celkový počet klasifikovaných ukončení předmětu (viz Studijní a zkušební řád MU, článek 16 
a články následující) v uplynulém akademickém roce je alespoň 6, jejichž průměrná klasifikace (viz 
Studijní a zkušební řád MU, článek 17 odst. 2) v tomto roce je nejvýše 1,30 a kterým nepřísluší 
stipendium podle celkového hodnocení (viz odstavec 5). Výše stipendia je dvojúrovňová. Vyšší 
částku obdrží studenti s průměrnou klasifikací do 1,15 včetně. 

Milan Baláž
Text napsaný psacím strojem
Příloha 2 zápisu ze 14. zasedání AS PřF MU (13. května 2019)
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Rozhodným dnem pro určení, zda student splnil podmínky pro přiznání stipendia podle 
prospěchu, je poslední den zkouškového období jarního semestru akademického roku, za který se 
stipendium přiznává, a to v případě, že student není přihlášen ke státní závěrečné zkoušce. 

Pokud je student přihlášen v jarním semestru ke státní závěrečné zkoušce, rozhodným dnem pro 
určení splnění podmínky pro přiznání stipendia podle prospěchu je den splnění podmínek nutných 
pro přístup ke státní závěrečné zkoušce, tj. 3 pracovní dny před konáním první části státní 
závěrečné zkoušky. 

(5) Stipendium podle celkového hodnocení přizná děkan studentovi, který je v aktuálním semestru v 
bakalářském nebo magisterském studijním programu přihlášen ke státní závěrečné zkoušce a 
současně jeho průměrná klasifikace ve studiu podle čl. 17 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu 
nepřevyšuje hodnotu 1,5, dále nebyl v žádném z klasifikovaných předmětů za celou dobu studia 
hodnocen stupněm „nevyhovující", za celou dobu studia byl hodnocen nejvýše dvakrát 
klasifikačním stupněm „vyhovující" nebo „uspokojivě". 

Rozhodným dnem pro určení, zda student splnil podmínky pro přiznání stipendia podle celkového 
hodnocení, je den splnění podmínek nutných pro přístup ke státní závěrečné zkoušce, tj. 3 
pracovní dny před konáním první části státní závěrečné zkoušky. 

(6) Stipendium je po splnění kritérií stanovených tímto stipendijním programem přiznáno 
automaticky na základě zadaných kritérií z Informačního systému MU. Stipendium se vyplácí 
jednorázově ze stipendijního fondu, případně z příspěvku na vzdělávací činnost. O výši stipendia 
rozhoduje děkan podle aktuální výše finančních prostředků ve stipendijním fondu, případně dle 
výše přidělených finančních prostředků z příspěvku na vzdělávací činnost. 

(7) Stipendium podle odstavce 2 písm. a) a b) se vyplácí do 60 dnů ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí o přiznání stipendia. 

Absolventovi se stipendium vyplatí do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přiznání 
stipendia. 

 

A. 2. Stipendijní program na podporu tvůrčí činnosti studentů 

a) Stipendia za tvůrčí výsledky formou ceny děkana 

(1) Účelem stipendia je podpora tvůrčí činnosti studentů. 

Stipendium za tvůrčí výsledky formou ceny děkana může být přiznáno zejména za: 

a) vynikající diplomovou práci, 
b) významný výsledek výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti, 
c) vynikající reprezentaci fakulty v oblasti výzkumu, vývoje nebo další tvůrčí činnosti v zahraničí, 
d) vynikající reprezentaci fakulty na univerzitách, výzkumných a dalších institucích mimo MU, 
e) za publikaci vynikajících výsledků vlastního bádání. 

(2) Stipendia budou vyplácena ze stipendijního fondu nebo z příspěvku na vzdělávací činnost. 
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(3) Návrhy na udělení stipendia podávají ředitelé ústavů do 30. dubna. Děkan posoudí, do jaké míry 
jsou navržení studenti úspěšní v oblastech uvedených v odstavci 1) a rozhodne, po projednání v 
kolegiu děkana, o počtu oceněných i o výši stipendií přiznaných jednotlivým oceněným. 

 

b) Stipendia za tvůrčí výsledky formou ceny ředitele ústavu 

(1) Účelem stipendia je podpora tvůrčí činnosti studentů. 

Stipendium za tvůrčí výsledky formou ceny ředitele ústavu může být přiznáno zejména za: 

a) vynikající diplomovou práci, 
b) významný výsledek výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti, 
c) vynikající reprezentaci fakulty v oblasti výzkumu, vývoje nebo další tvůrčí činnosti v zahraničí, 
d) vynikající reprezentaci fakulty na univerzitách, výzkumných a dalších institucích mimo MU, 
e) za publikaci vynikajících výsledků vlastního bádání. 

(2) Stipendia budou vyplácena z dotace na specifický výzkum nebo z příspěvku na vzdělávací činnost, 
z příslušné částky vystupující v rozpočtu ústavu. 

(3) Návrh na udělení stipendia může podat školitel, vedoucí výzkumného programu nebo akademický 
pracovník MU. Udělení stipendia a jeho výši schvaluje ředitel ústavu. 

 

c) Stipendia za tvůrčí výsledky při spolupráci ve výzkumu 

(1) Účelem stipendia je podpora tvůrčí činnosti studentů. 

Stipendium za tvůrčí výsledky při spolupráci ve výzkumu může být přiznáno zejména za: 

a) výzkumnou, vývojovou nebo další tvůrčí činnost nad rámec povinností ve studijním programu,  
b) spolupráci ve výzkumných a vývojových týmech, 
c) významný výsledek výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti, 
d) spolupráci ve výzkumných a vývojových týmech během prezenční formy standardní doby 

doktorského studia. 

 (2) Stipendia mohou být vyplácena z dotace na specifický výzkum, z příspěvku na vzdělávací činnost, 
z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace nebo z výnosů z 
doplňkové činnosti ústavu. 

(3) Návrh na udělení stipendia může podat školitel, vedoucí výzkumného programu nebo akademický 
pracovník MU. Udělení stipendia a jeho výši schvaluje ředitel ústavu. 

(4) Stipendium může být vyplaceno také z prostředků poskytnutých jinou organizací na základě 
smlouvy o spolupráci. V tomto případě určuje výši stipendia spolupracující organizace. 

(5) Stipendium dle (1) d) se přiznává pouze doktorským studentům po standardní dobu prezenční 
formy studia. 



Podmínky stipendijních programů PřF MU 

Stránka 4 z 6 
 

 

d) Stipendia za spolupráci na realizaci projektů 

(1) Účelem stipendia je podpořit spolupráci studentů na realizaci projektů, které nelze jednoznačně 
označit jako výzkumné projekty. 

(2) Stipendium může být přiznáno jednorázově za splnění konkrétních úkolů stanovených studentovi 
v průběhu realizace projektu či měsíčně za průběžné plnění stanovených úkolů. 

(3) Stipendia mohou být vyplácena z institucionálních i účelových zdrojů fakulty či MU, ať již interních 
či poskytnutých poskytovateli mimo MU. 

(4) Návrh na udělení stipendia může podat řešitel projektu. 

 

A. 3. Stipendijní program na reprezentaci fakulty 

(1) Účelem stipendia je podpořit reprezentaci fakulty na domácím a zahraničním odborném fóru a 
tím posilovat zapojení studentů do vědecko-výzkumné činnosti fakulty. 

(2) Toto stipendium může být přiznáno studentům na podporu účasti na odborných akcích v 
tuzemsku i zahraničí k úhradě nákladů při těchto akcích, a to ve výši výdajů za jízdné, ubytování a 
další náklady bezprostředně související s pořádanou akcí, při které student aktivně reprezentuje 
fakultu. 

(3) Žádost s odůvodněním výše stipendia a vyjádřením ředitele ústavu podává student děkanovi, 
který rozhodne o udělení stipendia a jeho výši. Zdrojem financování je příspěvek na vzdělávací 
činnost, institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, výnosy z 
doplňkové činnosti ústavu nebo dotace na specifický výzkum, pokud to pravidla jejího poskytování 
umožní, nebo z rezervy děkana na rozvoj a mimořádné situace. 

 

A. 4. Stipendijní program na podporu aktivit souvisejících se studiem 

(1) Cílem programu je podpora aktivit studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních 
programů, které přímo souvisejí se studiem a přispívají k jeho zkvalitňování. Stipendium také 
motivuje studenty k účasti na aktivitách, které nejsou součástí studia, přesto s ním souvisejí a 
ovlivňují je. 

(2) Toto stipendium může být na základě písemné žádosti nebo návrhu přiznáno studentovi, který se 
nad rámec svých studijních povinností významným způsobem zasadí o reprezentaci Masarykovy 
univerzity nebo fakulty, nezištně a dlouhodobě pomáhá ostatním studentům s plněním studijních 
povinností nebo administrativních povinností souvisejících se studiem, vyvíjí činnost směřující ke 
zlepšení a zkvalitňování výukového prostředí, výukových metod a postupů. 

(3) Žádost o stipendium podává student společně s odůvodněním výše stipendia a vyjádřením 
ředitele ústavu. Návrh na udělení stipendia může podat školitel, vedoucí výzkumného programu 
nebo akademický pracovník MU. O udělení stipendia a jeho výši rozhoduje děkan fakulty. 
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(4) Zdrojem financování jsou stipendijní fond, rezerva děkana na rozvoj a mimořádné situace, 
příspěvek na vzdělávací činnost či výnosy z doplňkové činnosti ústavu. 

 

A. 5. Stipendijní program na podporu studentských mobilit v rámci programu Erasmus+  

 

(1) Účelem stipendia je podpora studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních 
programů, kteří vyjíždí na zahraniční studijní pobyt (v délce trvání alespoň 90 dní) nebo praktickou 
stáž (v délce trvání alespoň 60 dní) v rámci programu Erasmus+. V případě více zahraničních 
pobytů se délka trvání každého z nich pro účely získání stipendia posuzuje odděleně. 

(2) Stipendium je uděleno jako jednorázové. Na udělení stipendia není právní nárok. Podmínkou 
udělení stipendia je dostatek zdrojových prostředků. Stipendium je jednomu žadateli možno 
přiznat pouze jedenkrát v průběhu každého stupně studia. Žádosti o stipendium se vyřizují 
v pořadí, v jakém byly podány.  

(3) Výše stipendia činí 25 000 Kč v případě podpory studijního pobytu a 17 000 Kč v případě podpory 
praktické stáže. 

(4) Žádost o stipendium se podává děkanovi prostřednictvím Úřadovny IS MU (Podání žádosti o 
stipendium na podporu mobility v rámci Erasmus+). Studenti bakalářských a magisterských 
programů podávají žádost přes agendu Studijního oddělení. Studenti doktorských programů 
podávají žádost přes agendu pro doktorské studium.  

(5) Žádost schvaluje děkan fakulty. 

(6) Schválené stipendium je čerpáno po zahájení zahraničního pobytu studenta. Podmínkou čerpání 
stipendia je, že student doloží, že zahraniční pobyt byl úspěšně zahájen potvrzením hostitelské 
instituce (Confirmation of Arrival, příloha 1 tohoto opatření). Stipendium se žadateli zasílá na účet 
po doručení tohoto potvrzení. 

(7) V případě, kdy dojde ke krácení délky pobytu pod 90 dní (studijní pobyt), resp. 60 dní (pracovní 
stáž), je student povinen poměrnou část stipendia vrátit. Pokud se tak stane z objektivních důvodů 
nezávislých na vůli studenta, je možno děkana požádat o prominutí vrácení části stipendia. 

(8) Zdrojem financování je Fond provozních prostředků, příspěvek na vzdělávací činnost, dlouhodobý 
koncepční rozvoj výzkumné organizace a Institucionální plán Masarykovy univerzity. 

 

Závěrečná ustanovení 

(1) Stipendium může být v souladu s čl. 13 Stipendijního řádu MU sníženo nebo odebráno například  

a) z důvodu změny výše nebo struktury rozpočtu zdroje financování, ze kterého je stipendium 
vypláceno,  
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b) z důvodu neplnění povinností při spolupráci ve výzkumných a vývojových týmech nebo při 
neplnění stanovených úkolů projektu (v případě A.2 – stipendijního programu na podporu 
tvůrčí činnosti studentů),  

c) z důvodu neplnění individuálního studijního plánu (v případě stipendia na podporu studia 

v doktorském studijním programu dle cl. 6 Stipendijního řádu MU). 

(2) Úhrady stipendií ze stipendijního fondu schvaluje děkan, který schvaluje též všechna stipendia 
hrazená z úrovně fakulty. Ředitel ústavu schvaluje stipendia hrazená z hospodářské činnosti a 
stipendia hrazená z dotace z rozpočtu ústavu. 

(3) Stipendium nemůže být vyplaceno z jiného důvodu, než který připouští Stipendijní řád MU nebo 
toto opatření děkana. 

(4) Stipendijní program A. 1 spravuje Studijní oddělení, stipendijní programy A. 2., A. 3., A.4 a A. 5 

spravují Studijní oddělení (stipendia studentů bakalářských a magisterských studijních programů) a 

Oddělení pro výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium (stipendia studentů doktorských 

studijních programů). Přípravu podkladů pro výplaty stipendií a kontrolu ustanovení tohoto opatření 

provádí pověřený pracovník Studijního oddělení a pověřený pracovník Oddělení pro výzkum, 

zahraniční vztahy a doktorské studium. 

(5) Rozhodnutí o přiznání stipendia A.1, A. 2., A. 3., A.4 se doručuje studentovi v souladu s 
ustanoveními zakotvenými ve Stipendijním řádu MU. Rozhodnutí o přiznání stipendia A.5 se 
doručuje studentovi prostřednictvím Úřadovny. Výplata stipendií se provádí rovněž v souladu 
s ustanoveními zakotvenými ve Stipendijním řádu MU. 

(6) Výkladem jednotlivých ustanovení a kontrolou dodržování tohoto opatření pověřuji proděkana 
pro studium a proděkana pro vědu, výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium. 

(7) Kontrolu použití finančních prostředků pro stipendia vykonává tajemník. 

(8) Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 11/2018. 

(9) Toto opatření schválil Akademický senát Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity dne 
13. května 2019; opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části 
internetových stránek fakulty. 

 

 

V Brně dne xx. yyyy 2019 

 doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.  
 děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 



                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                    Erasmus+ 
                                                                                                                                    Academic year ....../........... 

Masaryk University, Faculty of Science 

 
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, Czech Republic  
T: +420 549 49 1424, E: nadenickova@sci.muni.cz, www.sci.muni.cz 

 
 

 

 

 

Confirmation of arrival  

I hereby certify that _____________________________________,  

who is an exchange student from Masaryk University, is enrolled  

as an Erasmus student at our institution.  

 

Date of arrival/registration __________________ (YYYYMMDD)  

Name of host institution _________________________________  

Erasmus code of host institution ___________________________  

 

Name of signatory ______________________________________  

Function ______________________________________________  

Date _________________________________________________  

 

 

Signature and stamp _____________________________________  
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