
Směrnice děkana č. 1/2015 
 

Pravidla stipendijního programu 
na podporu krátkodobých studijních pobytů studentů 
zahraničních vysokých škol na Fakultě informatiky MU 

(ve znění účinném od 1. 2. 2015) 

 

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), vydávám tuto směrnici. 
 

 

Článek 1 

Předmět úpravy 

 

(1) Tato směrnice upravuje pravidla pro přiznávání a poskytování stipendií studentům 

bakalářských a magisterských studijních programů zahraničních vysokých škol, 
kteří konají krátkodobé studijní pobyty na Fakultě informatiky Masarykovy 

univerzity (dále jen „FI“). 

(2) Směrnice navazuje na Stipendijní řád Masarykovy univerzity. 

 

Článek 2 

Účel stipendijní programu 

 

(1) Program pro podporu krátkodobých studijních pobytů studentů bakalářských a 

magisterských studijních programů zahraničních vysokých škol (dále jen 
„program“) přispívá k posílení mezinárodních kontaktů a odborné spolupráce 

pracovníků a studentů FI se studenty jiných zemí, včetně zemí mimo EU. 

 

Článek 3 

Základní pravidla pro přiznání stipendia 

 

(1) O přiznání stipendia rozhoduje děkan FI na základě doporučení předsedy výběrové 
komise, které vychází z výsledků soutěže o stipendium pro zahraniční studenty 

realizované na FI (dále jen „soutěže“). 

(2) Výběr podporovaných studijních pobytů a vyhodnocení soutěže uchazečů provádí 

komise, jejíž členy jmenuje děkan FI. Komise musí být nejméně pětičlenná. 
Předsedou komise je pověřený proděkan. 

 

Článek 4 

Výběr podporovaných studijních pobytů 

 

(1) Soutěži předchází výzva k podávání návrhů na podporu krátkodobých studijních 

pobytů zahraničních studentů vyhlášená děkanem nebo pověřeným proděkanem FI. 
Součástí vyhlášení výzvy je i termín podávání návrhů na podporovaná témata, po 

jehož uplynutí jsou přijaté návrhy posouzeny. 



(2) Návrhy na podporu krátkodobých studijních pobytů zahraničních studentů mohou 
podávat vedoucí laboratoří FI, případně vedoucí výzkumných skupin působících při 

FI. Jeden navrhovatel může v rámci jedné výzvy podat návrh na podporu nejvýše 

dvou studentů. 

(3) Návrh musí obsahovat zejména 

a) popis problematiky, které by se měli studenti věnovat, včetně konkrétních 
problémů, které by měli řešit (v českém nebo anglickém jazyce), 

b) počet pozic, které jsou v rámci návrhu vytvořeny (nejvýše dvě), 

c) popis technického zabezpečení studentů; navrhovatel je povinen zabezpečit 

adekvátní prostorové a technické zázemí, zpravidla v rámci laboratoře. 

Další náležitosti návrhu může děkan FI doplnit ve vyhlášení výzvy. 

(4) Z těchto návrhů jsou vybrána podporovaná témata studijních pobytů, která budou 
uchazečům v  rámci soutěže nabídnuta. 

 

Článek 5 

Výběr studentů 

 

(1) Navrhovatelé podporovaných studijních pobytů (dále jen „garanti“) připraví ve 

stanoveném termínu text inzerátu, který bude zveřejněn na stránkách FI. Inzerát 
musí být napsán v anglickém jazyce a musí obsahovat zejména 

a) popis problematiky, které by se měl uchazeč v rámci studijního pobytu 

věnovat, 

b) očekávané dovednosti uchazeče, 

c) počet inzerovaných míst (v souladu s původním návrhem), 

d) očekávaný časový interval studijního pobytu, 

e) přesnou specifikaci dokumentů, které by měl uchazeč ke své žádosti přiložit 
(zejména odborný životopis a potvrzení o studiu ne starší než dva měsíce 

k datu podání žádosti o studijní pobyt), 

f) termín podání žádostí, 

g) kontaktní údaje pro zaslání žádosti (zpravidla emailová adresa garanta nebo 

jím pověřené osoby). 

(2) Děkan FI stanoví termín, po jehož uplynutí jsou došlé žádosti vyhodnoceny; dále 

děkan FI stanoví termín, po jehož uplynutí jsou vyhlášeny výsledky soutěže. 

(3) Vyhodnocení žádostí se provádí nezávisle pro každý zveřejněný inzerát. Za 

vyhodnocení žádostí a korektní průběh soutěže zodpovídají garanti. 

 

Článek 6 

Průběh podpory a ukončení 

 

(1) Stipendium je přiznáno na období maximálně tří měsíců. 

(2) V odůvodněných případech je možné upravit interval studijního pobytu oproti 

inzerovanému údaji; je možné posunout začátek studijního pobytu, nejvýše však o 
dva měsíce. Celkovou délku studijního pobytu lze oproti inzerovanému údaji zkrátit, 

nikoliv prodloužit.  

(3) V případě, že student nebude závažným způsobem plnit své povinnosti stanovené 

garantem, může mu být stipendium děkanem FI na základě písemné žádosti 

garanta s okamžitou platností odebráno. 



(4) Vyplácení stipendia bude ukončeno v případě, že student ukončí studium na 
domovské vysoké škole. 

 

Článek 7 

Zdroje financování a výše stipendia 

 

(1) Zdrojem financování jsou tzv. centralizované finanční prostředky FI. 

(2) Návrh pro přiznání stipendia podává děkanovi pověřený proděkan. Výše stipendia 
činí 15.000,- Kč měsíčně. Stipendium je vypláceno výhradně převodem na bankovní 

účet vedený v Kč v ČR. 

 

Článek 8 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto pokynu a jeho průběžnou aktualizací 

pověřuji Oddělení zahraničních studií FI. 

(2) Kontrolu dodržování pokynu vykonávají děkanem pověření členové vedení FI, 

obvykle proděkan pro zahraničí a vnější vztahy. 

(3) Směrnice nabývá účinnosti dne 1. února 2015. 

 

V Brně dne 28. ledna 2015 
 

 
 

 
Michal Kozubek 

děkan FI 
 


