NÁVRH NA VÝPLATU STIPENDIA
v souladu se Stipendijním řádem Masarykovy univerzity navrhuji vyplatit stipendium

jednorázově*)
1.

měsíčně*) (v době od ......................................... do ................................)

v rámci stipendijního programu: (směrnice „Stipendijní programy Fakulty informatiky MU“):
prospěchový pro vynikající studenty Bc. a Mgr. programů FI (čl. 2)*)
na podporu perspektivních studentů prvních ročníků Bc. studia (čl. 3)*)
na podporu dokončení studia perspektivních studentů PhD studijních programů (čl. 4) *)
na podporu studia talentovaných studentů PhD studijního programu na FI MU (čl. 5)*)
na ocenění dlouhodobých výborných studijních výsledků a vynikajících závěrečných prací (čl. 6)*)
na podporu tvůrčí činnosti studentů (čl. 7) *)
na podporu studentských výzkumných a vývojových projektů (čl. 8)*)
na podporu mobility a výměnných pobytů (čl. 9)*)
na podporu studia v Mgr. nebo PhD programu FI pro cizí státní příslušníky (čl. 10)*)
na podporu krátkodobých studijních pobytů studentů zahraničních VŠ na FI (čl. 11) *)
na podporu aktivit souvisejících se studiem (čl. 12)*)

2.

mimo stipendijní programy:
na podporu studia v doktorském studijním programu*) (dle čl. 6 části třetí Stipendijního řádu MU)
mimořádná*) (dle čl. 11 části čtvrté Stipendijního řádu MU)

Jméno a příjmení studenta

UČO

Navržená
částka

Zakázka,
podzakázka

Zdůvodnění návrhu:

Navrhovatel

Děkan / Pověřený proděkan

(jméno a příjmení, podpis)

(jméno a příjmení, podpis)

PÍSEMNÝ ZÁZNAM O PROVEDENÍ PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY U VÝDAJŮ PŘED VZNIKEM ZÁVAZKU

ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb.,
kterou se zákon o finanční kontrole provádí
Byla provedena předběžná řídící kontrola u výdajů před vznikem závazku u výše uvedené operace
v rozsahu stanoveném zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.,
kterou se zákon o finanční kontrole provádí.
Částka

Zakázka,
podzakázka

Datum

Kontrolu provedl příkazce operace
(jméno a příjmení, podpis)

Nedostatky zjištěné
v průběhu kontroly
bez závad / viz příloha

Celková výše závazku

Datum

Kontrolu provedl správce rozpočtu
(jméno a příjmení, podpis)

RNDr. Lenka Bartošková
*)

Zatrhněte platnou variantu.

*)

Nedostatky zjištěné
v průběhu kontroly
bez závad / viz příloha*)

