
Směrnice děkana č. 2/2010 

 

Pravidla stipendijního programu na podporu studia 
v magisterském nebo doktorském programu 

Fakulty informatiky MU pro cizí státní příslušníky 
(ve znění účinném od 8.3.2010) 

 
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 cizím státním pří-

slušníkům, přijatým ke studiu v magisterském nebo doktorském studijním programu 
v cizím jazyce na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity (dále jen FI MU). 

(2) Směrnice navazuje na Stipendijní řád Masarykovy univerzity. 

 

Článek 2 

Účel stipendijního programu 

 

(1) Cílem programu je podpořit zahraniční studenty, kteří studují v magisterských nebo dok-
torských studijních programech v cizím jazyce na FI MU. 

 

Článek 3 

Pravidla pro přiznání stipendia  

 

(1) Stipendium může být přiznáno cizímu státnímu příslušníkovi, který je zapsán ke studiu 

v magisterském nebo doktorském studijním programu v cizím jazyce. 

(2) Stipendium se přiznává na dobu nejvýše čtyř semestrů v případě magisterského studia a 

osmi semestrů v případě doktorského studia a jeho vyplácení je ukončeno dnem ukončení 
nebo dnem přerušení studia. Stipendium může být přiznáno opakovaně. 

 

Článek 4 

Zdroje financování a výše stipendia 

 

(1) Zdrojem financování je stipendijní fond FI MU. Počet udělených stipendií na akademický 

rok je určen rozpočtem FI MU. 

(2) Stipendium je přiznáváno ve výši maximálně 60 tisíc Kč na jeden semestr. 

(3) Rozhodujícím dnem pro určení, zda student splnil podmínky programu, je den zápisu do 
příslušného semestru. 

(4) Návrh pro přiznání stipendia podává děkanovi proděkan pro zahraniční studia. 

 



Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Tato směrnice ruší směrnici děkana č. 3/2006 „Pravidla stipendijního programu na podpo-
ru studia v doktorském programu Fakulty informatiky MU pro cizí státní příslušníky“ 

s účinností od 8. března 2010. 

(2) Podáváním informací k jednotlivým ustanovením a průběžnou aktualizací směrnice pově-

řuji proděkana pro zahraniční studia. 

(3) Kontrolu dodržování vykonává tajemník FI MU. 

(4) Směrnice nabývá účinnosti dnem 8. března 2010. 

 
 

 
V Brně dne 8. března 2010 

 
 

Jiří Zlatuška 

děkan FI MU 

 


