Směrnice Fakulty informatiky Masarykovy univerzity č. 1/2019

Stipendijní programy Fakulty informatiky MU
(ve znění účinném od 1. 4. 2019)
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 tuto směrnici:

Část první
Všeobecná ustanovení
Článek 1
Předmět úpravy
(1)

Tato směrnice navazuje na Stipendijní řád Masarykovy univerzity a upravuje podmínky a postup
pro přiznávání stipendií na Fakultě informatiky (dále jen FI). Stipendia na FI jsou přiznávána
v souladu se Stipendijním řádem Masarykovy univerzity:
a) v rámci stipendijních programů FI,
b) mimo stipendijní programy FI jako stipendia podle ustanovení části třetí Stipendijního řádu
Masarykovy univerzity.

(2)

Neobsahují-li pravidla stipendijního programu zvláštní podmínky pro přiznávání a vyplacení
stipendia, řídí se potom částí třetí této směrnice.

(3)

Není-li u konkrétního stipendijního programu uvedeno jinak, jsou všechny stipendijní programy
fakulty dlouhodobé.

(4)

Není-li u konkrétního stipendijního programu uvedeno jinak, stipendium není nárokové.

(5)

Zdroji financování stipendií jsou:
a) příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a tvůrčí činnost (dále jen „příspěvek“), nebo
b) institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (dále jen
„institucionální podpora“) poskytnutá dle § 3 odst. (3) zákona č. 130/2002 Sb., zákon
o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
podpoře výzkumu a vývoje“), nebo
c) účelová podpora poskytnutá dle § 3 odst. (2) zákona o podpoře výzkumu a vývoje (dále jen
„účelová podpora“), pokud to umožní podmínky schválené příslušným poskytovatelem, nebo
d) stipendijní fond FI, nebo
e) prostředky získané doplňkovou činností FI.
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Část druhá
Stipendijní programy
Článek 2
Stipendijní program prospěchový pro vynikající studenty bakalářských a magisterských studijních
programů FI
(1)

Účelem stipendijního programu je zvýšení motivace studentů bakalářských a magisterských
studijních programů FI k dosahování vynikajících studijních výsledků.

(2)

Stipendium může být přiznáno pouze studentům, na něž se nevztahuje ustanovení o poplatcích
spojených se studiem podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách.

(3)

Kritériem pro přiznání stipendia v aktuálním semestru jsou výsledky studia, které student dosáhl
v posledních dvou ukončených semestrech studia. Pro studenty, kteří absolvovali ve svém studiu
pouze jeden semestr, jsou rozhodující výsledky v tomto semestru (dále jen rozhodné období).

(4)

Průměrná klasifikace studenta je určena v souladu s čl. 17 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu
Masarykovy univerzity (dále jen „SZŘ“) a zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

(5)

Do výsledku studia v rozhodném období se nezapočítá klasifikace a kredity za uznané předměty
z neúspěšně ukončeného studia a z úspěšně ukončeného studia podle čl. 14 odst. 5 SZŘ
s výjimkou klasifikace a kreditů získaných se souhlasem FI na vysoké škole v České republice
nebo v zahraničí.

(6)

Pro přiznání stipendia musí být splněny podmínky:
a) průměrná klasifikace v rozhodném období nepřesáhla hodnotu 1,50 a
b) poměr počtu kreditů získaných v rozhodném období a průměrné klasifikace v rozhodném
období je alespoň dvacetinásobek délky rozhodného období v semestrech a
c) všechny předměty zapsané v rozhodném období jsou úspěšně ukončeny a
d) student během studia nespáchal disciplinární přestupek.

(7)

Nárok na stipendium vzniká ke dni úspěšného ukončení všech předmětů v rozhodném období.

(8)

Pokud student splňuje podmínky odst. 6 současně v několika studiích na FI, je mu přiznáno pouze
jediné stipendium za studium, ve kterém dosáhl nejlepší hodnoty průměrné klasifikace.

(9)

Při přiznání stipendia je přihlédnuto k míře, v níž jednotliví studenti splnili podmínky pro jeho
přiznání, a to následujícím způsobem:
a) za hodnotu průměrné klasifikace studenta do 1,10 je přiznáno nejvyšší stipendium,
b) za hodnotu průměrné klasifikace studenta v intervalu od 1,11 do 1,30 (včetně) v maximální
výši dvou třetin částky podle odst. 9a),
c) za hodnotu průměrné klasifikace studenta v intervalu od 1,31 do 1,50 (včetně) v maximální
výši jedné třetiny částky podle odst. 9a).

(10) Rozhodujícím dnem pro určení, zda student splnil podmínky programu, je poslední den
zkouškového období semestru, který předchází semestru, v němž se stipendium uděluje.
V případě uznaného studia v zahraničí platí přiměřeně termínům studia v zahraničí.
(11) Stipendium je po splnění kritérií stanovených tímto stipendijním programem přiznáno
automaticky na základě zadaných kritérií z Informačního systému MU.
(12) Je-li proti studentovi vedeno disciplinární řízení, je přiznání stipendia odloženo do doby, kdy
bude splněna podmínka dle odst. (6) písm. d).
(13) Stipendium se vyplácí jednorázově.
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(14) Pověřeným proděkanem pro správu tohoto stipendijního programu ve smyslu čl. 4 Stipendijního
řádu Masarykovy univerzity je proděkan pro bakalářské a magisterské studium.

Článek 3
Stipendijní program na podporu perspektivních studentů prvních ročníků bakalářského studia
(1)

Účelem stipendijního programu je podpora perspektivních studentů prvních ročníků
bakalářského studia FI.

(2)

Stipendium v rámci tohoto stipendijního programu může být přiznáno řádně zapsaným a řádně
studujícím studentům prvního ročníku bakalářských studijních programů FI, kteří složili maturitní
zkoušku v daném kalendářním roce a splňují alespoň jedno z následujících kritérií:
a) jedná se o absolventa střední školy v ČR, který složil maturitní zkoušku z matematiky ve
společné (státní) části maturity nebo výběrovou zkoušku Matematika+ s hodnocením
stupněm 1 (výborně),
b) jedná se o absolventa střední školy v SR, který složil maturitní zkoušku z matematiky v externí
části maturity s procentem úspěšnosti 85 a vyšším,
c) student se kdykoli v průběhu středoškolského studia zúčastnil jedné z následujících soutěží:
International Olympiad in Informatics (IOI), Central European Olympiad in Informatics (CEOI),
International Mathematical Olympiad (IMO).

(3)

Stipendium nelze přiznat studentům, kteří jsou souběžně zapsáni i do jiného studia než studia
na FI.

(4)

O přidělení stipendia rozhoduje proděkan pro bakalářské a magisterské studium na základě
žádosti studenta předložené v průběhu měsíce listopadu prostřednictvím informačního systému
IS MU na studijní oddělení FI, přičemž v případě žádosti na základě účasti na soutěži je nutné
doložit doklad o účasti v soutěži.

(5)

Stipendium se vyplácí jednorázově.

(6)

Přiznáním stipendia podle tohoto stipendijního programu není dotčena možnost udělit
stipendium na základě stipendijního programu prospěchového pro vynikající studenty
bakalářských a magisterských studijních programů FI.

(7)

Pověřeným proděkanem pro správu tohoto stipendijního programu je ve smyslu čl. 4
Stipendijního řádu Masarykovy univerzity proděkan pro bakalářské a magisterské studium.

Článek 4
Stipendijní program na podporu dokončení studia perspektivních studentů
doktorských studijních programů FI
(1)

Účelem stipendijního programu je podpora doktorských studentů FI, kteří nedokončili studium
ve standardní době a u nichž je reálný předpoklad, že toto studium úspěšně dokončí.

(2)

Stipendium může být přiznáno doktorskému studentovi, který je zapsán na FI v ročníku vyšším,
než je standardní doba studia.

(3)

Stipendium se přiznává na dobu nejvýše jednoho semestru a jeho vyplácení je ukončeno dnem
ukončení nebo přerušení studia. Stipendium může být přiznáno opakovaně.

(4)

Kritériem pro přiznání stipendia v aktuálním semestru jsou dosavadní výsledky studia a vysoký
předpoklad úspěšného dokončení disertační práce.
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(5)

Návrh na výplatu stipendia předkládá Oborové radě FI student.

(6)

Oborová rada FI po projednání předkládá návrh ke schválení proděkanovi pro výzkum, vývoj a
doktorské studium.

(7)

Stipendium je vypláceno měsíčně.

(8)

Pověřeným proděkanem pro správu tohoto stipendijního programu je ve smyslu čl. 4
Stipendijního řádu Masarykovy univerzity proděkan pro výzkum, vývoj a doktorské studium.

Článek 5
Stipendijní program na podporu studia talentovaných studentů
doktorského studijního programu na FI
(1)

Program pro podporu talentovaných studentů doktorského studijního programu přispívá
k zatraktivnění doktorského studia na FI. Hlavním účelem tohoto programu je zvýšení zájmu
vynikajících magisterských studentů o doktorské studium na FI.

(2)

Stipendium může být přiznáno studentovi zapsanému do semestru ve standardní době
doktorského studia na FI.

(3)

O přiznání stipendia rozhoduje proděkan pro výzkum, vývoj a doktorské studium na základě
doporučení vedoucího katedry, které vychází z výsledků soutěže o mimořádné stipendium pro
doktorské studenty realizované katedrou (dále jen „soutěž“).

(4)

Výběr podporovaných témat a vyhodnocení soutěže uchazečů provádí komise, jejíž členy
jmenuje vedoucí katedry. Komise musí být nejméně pětičlenná. Předsedou komise je vedoucí
katedry.

(5)

Soutěži předchází výzva k podávání návrhů na podporovaná témata pro doktorské studium
vyhlášená vedoucím katedry. Součástí vyhlášení výzvy je i termín podávání návrhů na
podporovaná témata, po jehož uplynutí jsou přijaté návrhy posouzeny.

(6)

Návrhy nových témat mohou podávat všichni školitelé příslušné katedry. Jeden školitel může
podat i více návrhů.

(7)

Návrh nového tématu musí obsahovat zejména:
a) název tématu,
b) popis problematiky, které by se měl student věnovat, včetně konkrétní podoblasti nebo
konkrétních problémů, které by měl řešit,
c) popis tématu pro zveřejnění na webových stránkách FI,
d) stručná charakteristika školitele, dokládající způsobilost k vedení studenta v rámci daného
tématu, včetně seznamu publikací za posledních pět let, které jsou relevantní z pohledu
problematiky navrhovaného tématu.

(8)

Každé téma je garantováno jedním školitelem. Konzultanti mohou být uváděni v rámci popisu
tématu, nemohou však garantovat téma. Každé téma je určeno pouze pro jednoho studenta.

(9)

Vedoucí katedry může ve vyhlášení výzvy stanovit další náležitosti předkládaných návrhů.

(10) Vedoucí katedry zveřejní podporovaná témata a vyhlásí výzvu k podávání žádostí o přiznání
stipendia v rámci podporovaných témat. V rámci výzvy je stanoven časový termín, po jehož
uplynutí jsou přijaté žádosti posouzeny. Současně s výzvou je zveřejněn počet studentů, pro
jejichž financování vyčlenila katedra finanční prostředky.
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(11) Žádost o přiznání stipendia podává uchazeč, který není doktorským studentem FI. Výzva
k podávání žádostí je zveřejňována obvykle souběžně s výzvou k přihlášce do doktorského
studia.
(12) Žádost o přiznání stipendia musí obsahovat zejména:
a) jméno a příjmení uchazeče,
b) odborný životopis uchazeče včetně seznamu dosavadních výsledků ve VaV (včetně SVOČ),
c) název tématu, na které se uchazeč hlásí,
d) očekávané výsledky, kterých by měl uchazeč během následujících dvou let dosáhnout, včetně
specifikace očekávaných výstupů (publikace, software, apod.),
e) motivační dopis, který zejména doloží odborné kvality uchazeče a jeho způsobilost pro
výzkum v rámci zvoleného tématu,
f) písemné stanovisko školitele, který podporované téma navrhl.
(13) Žádosti o přiznání stipendia jsou posouzeny komisí na základě kvality uchazečů.
(14) Každý školitel může vést maximálně jednoho podporovaného studenta.
(15) Stipendium je přiznáno na období prvních dvou let studia s možností prodloužení o další dva
roky na základě evaluace dosavadních výsledků studia.
(16) Na konci druhého roku vyplácení stipendia podá student průběžnou zprávu, v níž představí a
zhodnotí své dosažené výsledky. Současně školitel předloží průběžné hodnocení studenta.
Společně s touto průběžnou zprávou může student požádat o prodloužení o další dva roky.
Součástí žádosti musí být plán práce na tématu v průběhu dalších dvou let. Všechny tyto
dokumenty budou následně zveřejněny.
(17) Termín dodání dokumentů se shoduje s termínem v dané době otevřené výzvy na podání návrhů
na výběr podporovaných témat tak, aby komise mohla včas rozhodnout o prodloužení
poskytování stipendia na další dva roky a aby v době výzvy k podávání žádostí o přiznání
stipendia byl znám maximální počet nově podpořitelných studentů.
(18) O prodloužení poskytování stipendia na další dva roky rozhodne vedoucí katedry na základě
dosavadních výsledků studenta, průběžné zprávy studenta, hodnocení školitele a plánu na další
dva roky.
(19) Po čtyřech letech vyplácení stipendia podá student závěrečnou zprávu a školitel závěrečné
hodnocení studenta vedoucímu katedry.
(20) Ze závažných důvodů může student požádat o přerušení práce na daném tématu. Žádost podává
příslušnému vedoucímu katedry. V případě kladného rozhodnutí stanoví vedoucí katedry rovněž
pravidla a lhůty pro pokračování podpory.
(21) Pověřeným proděkanem pro správu tohoto stipendijního programu je ve smyslu čl. 4
Stipendijního řádu Masarykovy univerzity proděkan pro výzkum, vývoj a doktorské studium.

Článek 6
Stipendijní program na ocenění dlouhodobých výborných studijních výsledků a vynikajících
závěrečných prací

(1)

Účelem stipendijního programu (dále jen „cena děkana“) je motivovat studenty k dosahování
vynikajících studijních výsledků po celou dobu studia a ke tvorbě vynikajících závěrečných prací.

(2)

Cena děkana je určena studentům bakalářských a magisterských studijních programů FI.
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(3)

Cena děkana může být udělena za úspěšné ukončení studia v bakalářském nebo magisterském
studijním programu FI s celkovým hodnocením „prospěl(a) s vyznamenáním“ (podle čl. 26
odst. 4 SZŘ) nebo za vynikající závěrečnou práci bakalářských nebo magisterských studentů FI.

(4)

Cena děkana za úspěšné ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu
FI s celkovým hodnocením „prospěl(a) s vyznamenáním“ je udělována automaticky, na základě
výsledků v Informačním systému. Nárok na stipendium vzniká ke dni úspěšného absolvování
všech státních závěrečných zkoušek. Přiznáním ceny děkana za úspěšné ukončení studia
v bakalářském nebo magisterském studijním programu FI s celkovým hodnocením „prospěl(a)
s vyznamenáním“ není dotčena možnost udělit cenu děkana za vynikající závěrečnou práci.

(5)

Návrh na udělení ceny děkana za vynikající závěrečnou práci může na základě oponentských
posudků podat vedoucí závěrečné práce, oponent závěrečné práce, komise pro státní závěrečné
zkoušky nebo proděkan pro bakalářské a magisterské studium. Součástí návrhu musí být
odborné hodnocení práce. O udělení ceny rozhoduje děkan FI. Podmínkou pro udělení ceny je
úspěšné složení státní závěrečné zkoušky uchazečem. Cenu lze udělit jednomu nebo více
uchazečům; cenu lze rovněž neudělit. Přiznáním ceny děkana za vynikající závěrečnou práci není
dotčena možnost udělit cenu děkana za úspěšné ukončení studia v bakalářském nebo
magisterském studijním programu FI s celkovým hodnocením „prospěl(a) s vyznamenáním“.

(6)

Pověřeným proděkanem pro správu tohoto stipendijního programu je ve smyslu čl. 4
Stipendijního řádu Masarykovy univerzity proděkan pro bakalářské a magisterské studium.

Článek 7
Stipendijní program na podporu tvůrčí činnosti studentů
(1)

Účelem stipendijního programu je podpora výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti studentů
bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů MU nad rámec povinností ve
studijním programu, dále podpora spolupráce ve výzkumných a vývojových týmech, podpora
významných výsledků výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti.

(2)

Návrh na udělení stipendia může podat školitel, vedoucí výzkumného programu nebo
akademický pracovník FI.

(3)

Stipendium se přiznává na dobu nejvýše jednoho kalendářního roku.

(4)

Stipendium může být přiznáno opakovaně.

(5)

Stipendium se vyplácí měsíčně nebo jednorázově.

(6)

Pověřeným proděkanem pro správu tohoto stipendijního programu je ve smyslu čl. 4
Stipendijního řádu Masarykovy univerzity v případě bakalářských a magisterských studentů
proděkan pro bakalářské a magisterské studium, v případě doktorských studentů proděkan pro
výzkum, vývoj a doktorské studium.

Článek 8
Stipendijní program na podporu studentských výzkumných a vývojových projektů
(1)

Programem pro podporu studentských výzkumných a vývojových projektů (dále jen „program
děkana“) se FI snaží stimulovat vývoj kvalitního, obecně použitelného a volně šiřitelného
programového vybavení a výsledků další tvůrčí činnosti studentů.

(2)

Program děkana je určen převážně studentům bakalářského a/nebo magisterského studia FI.
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(3)

Cílem programu děkana je přispět k rozvoji svobodného software a současně zviditelnit tvůrčí
potenciál a profesionální dovednosti studentů FI v národním i mezinárodním kontextu.

(4)

Podpora je určena pro další rozvoj studentských projektů, které již nějaké výsledky vykazují (je
např. dostupná vývojová verze programu).

(5)

Podporu nelze získat pouze na základě záměru projektu, který není dále podpořen alespoň
částečnými výsledky.

(6)

Podpora projektu spočívá ve vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu FI. Prostředky lze
požadovat vždy nejvýše na jeden rok. Dlouhodobé projekty je možné podpořit opakovaně,
pokud jsou jejich cíle patřičným způsobem naplňovány.

(7)

Studentské projekty jsou realizovány převážně studenty bakalářského a/nebo magisterského
studia pod vedením zaměstnance FI. Odborným garantem zodpovědným za řešení projektu,
jeho koordinaci a veřejnou prezentaci dosažených výsledků je buď garant nebo jím pověřený
student doktorského studia.

(8)

Studentské projekty jsou interními projekty ve smyslu směrnice rektora Řízení a správa projektů
na Masarykově univerzitě a dalších relevantních právních předpisů a vnitřních norem.

(9)

Soutěž o podporu studentských projektů vyhlašuje proděkan pro výzkum, vývoj a doktorské
studium, zpravidla 2x ročně. Žádost o přidělení podpory studentskému výzkumnému a
vývojovému projektu je možné podávat na základě aktuálně zveřejněné výzvy, která blíže
specifikuje formu žádosti a stanoví příslušný časový termín, po jehož uplynutí jsou jednotlivé
návrhy projektů posouzeny.

(10) Přihláškou do soutěže je návrh projektu předložený prostřednictvím Informačního systému pro
evidenci projektů (ISEP). Žádost o poskytnutí podpory musí obsahovat zejména:
a) návrh projektu,
b) předpokládané výstupy,
c) požadavek na výši podpory a odpovídající finanční rozvahu,
d) hodnocení dosavadní úrovně projektu garantem, jeho vyjádření k přiznání podpory a jeho
souhlas s odbornou garancí projektu.
Formulář pro podávání návrhů projektů tvoří přílohu č. 2 této směrnice.
(11) Cíle projektu mohou, ale nemusí mít charakter vědecké práce, a mohou, ale nemusí být
realizovány v rámci některé z existujících laboratoří FI.
(12) Žádost o přidělení podpory pro nový studentský projekt podává vedoucí projektu.
(13) O přiznání podpory projektům rozhoduje proděkan pro výzkum, vývoj a doktorské studium na
základě doporučení komise ve složení: proděkan pro výzkum, vývoj a doktorské studium,
vedoucí kateder a tajemník. Doba řešení přijatých projektů začíná prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po kladném rozhodnutí proděkana.
(14) Finanční záležitosti projektů, kterým byla poskytnuta podpora, se řídí relevantními ustanoveními
Pokynu děkana k zajištění finanční kontroly.
(15) Po ukončení řešení projektu bude zpracována závěrečná zpráva o dosažených výsledcích
projektu a přehledu čerpání poskytnutých finančních prostředků. Výsledky projektů jsou
hodnoceny na veřejné prezentaci.
(16) Ze závažných důvodů může garant požádat o přerušení projektu. Žádost podává proděkanovi
pro výzkum, vývoj a doktorské studium. V případě kladného rozhodnutí stanoví proděkan rovněž
pravidla a lhůty pro pokračování projektu.
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(17) Pokud garant od řešení projektu zcela ustoupí, je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně
proděkanovi pro výzkum, vývoj a doktorské studium. V tomto případě bude ihned zcela
zastaveno poskytování podpory.
(18) Pověřeným proděkanem pro správu tohoto stipendijního programu ve smyslu čl. 4 Stipendijního
řádu Masarykovy univerzity je proděkan pro výzkum, vývoj a doktorské studium.

Článek 9
Stipendijní program na podporu mobility a výměnných pobytů
(1)

Účelem stipendia je podpořit mezinárodní mobilitu a výměnné pobyty studentů FI, kteří
absolvují část studia v zahraničí a rovněž studentům zahraniční vysoké školy, kteří absolvují část
studia na FI. Tato aktivita vede ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu, získávání zkušeností
na zahraničních vysokých školách a institucích a vede k prohlubování odborných znalostí a
praktických dovedností.

(2)

Stipendium na podporu mobility lze přiznat:
a) studentovi FI k částečnému pokrytí nákladů spojených se studiem nebo výměnným pobytem
na zahraniční vysoké škole,
b) studentovi zahraniční vysoké školy k částečnému pokrytí nákladů spojených se studiem na FI.

(3)

Stipendium je přiznáno jednorázově.

(4)

O přiznání stipendia rozhoduje proděkan pro zahraniční vztahy, propagaci a kvalitu.

(5)

Pověřeným proděkanem pro správu tohoto stipendijního programu ve smyslu čl. 4 Stipendijního
řádu Masarykovy univerzity je proděkan pro zahraniční vztahy, propagaci a kvalitu.

Článek 10
Stipendijní program na podporu studia v magisterském nebo doktorském programu FI MU
pro cizí státní příslušníky
(1)

Cílem programu je podpořit zahraniční studenty, kteří studují v magisterských nebo doktorských
studijních programech v cizím jazyce na FI.

(2)

Stipendium může být přiznáno cizímu státnímu příslušníkovi, který je zapsán ke studiu
v magisterském nebo doktorském studijním programu v cizím jazyce na FI.

(3)

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.

(4)

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

(5)

O přiznání stipendia rozhoduje proděkan pro zahraniční vztahy, propagaci a kvalitu.

(6)

Pověřeným proděkanem pro správu tohoto stipendijního programu ve smyslu čl. 4 Stipendijního
řádu Masarykovy univerzity je proděkan pro zahraniční vztahy, propagaci a kvalitu.
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Článek 11
Stipendijní program na podporu krátkodobých studijních pobytů
studentů zahraničních vysokých škol na FI
(1)

Stipendijní program pro podporu krátkodobých studijních pobytů studentů bakalářských a
magisterských studijních programů zahraničních vysokých škol přispívá k posílení mezinárodních
kontaktů a odborné spolupráce pracovníků a studentů FI se studenty jiných zemí, včetně zemí
mimo EU.

(2)

Návrhy na podporu krátkodobých studijních pobytů zahraničních studentů mohou podávat
vedoucí laboratoří FI, případně vedoucí výzkumných skupin působících na 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 na základě doporučení vedení FI doplnit do vyhlášení výzvy
vedoucí katedry.

(4)

Z těchto návrhů jsou vedoucími kateder vybrána podporovaná témata studijních pobytů, která
budou nabídnuta uchazečům.

(5)

Navrhovatelé podporovaných studijních pobytů (dále jen „garanti“) připraví 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) kontaktní údaje pro zaslání žádosti (zpravidla emailová adresa garanta nebo jím pověřené
osoby).

(6)

Žádosti budou každé dva kalendářní měsíce pravidelně vyhodnocovány, s výjimkou období
letních prázdnin.

(7)

Vyhodnocení žádostí se provádí nezávisle pro každý zveřejněný inzerát. Za znění inzerátu
vč. jeho aktuálnosti, za vyhodnocení žádostí a korektní průběh soutěže zodpovídají garanti.

(8)

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.

(9)

O přiznání stipendia rozhoduje proděkan pro zahraniční vztahy, propagaci a kvalitu na základě
doporučení předsedy výběrové komise. Členy komise jmenuje děkan FI. Komise musí být
nejméně pětičlenná. Předsedou komise je proděkan pro zahraniční vztahy, propagaci a kvalitu.

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

9

(11) V případě, že student nebude závažným způsobem plnit své povinnosti stanovené garantem,
může mu být stipendium na základě písemné žádosti garanta proděkanem pro zahraniční vztahy,
propagaci a kvalitu s okamžitou platností odebráno.
(12) V případě, že student ukončí studium na domovské vysoké škole, bude vyplácení stipendia
ukončeno.
(13) Pověřeným proděkanem pro správu tohoto stipendijního programu ve smyslu čl. 4 Stipendijního
řádu Masarykovy univerzity je proděkan pro zahraniční vztahy, propagaci a kvalitu.

Článek 12
Stipendijní program na podporu aktivit souvisejících se studiem
(1)

Účelem stipendia je podpořit bakalářské, magisterské a doktorské studenty FI, kteří:
a) se nad rámec svých studijních povinností významným způsobem zasadí o reprezentaci
Masarykovy univerzity nebo fakulty,
b) významně přispějí k propagaci a reprezentaci FI (např. vytvářením propagačních textů,
fotografií, videí, on-line prezentace, grafiky, prezentaci FI na středních školách, apod.,
c) nezištně a dlouhodobě pomáhají ostatním studentům s plněním studijních povinností nebo
administrativních povinností souvisejících se studiem,
d) vyvíjí činnost směřující ke zlepšení a zkvalitňování výukového prostředí, výukových metod a
postupů.

(2)

Návrh na udělení stipendia může podat školitel, vedoucí výzkumného programu nebo
akademický pracovník FI. O udělení stipendia a jeho výši rozhoduje v případě bakalářských a
magisterských studentů proděkan pro bakalářské a magisterské studium, v případě doktorských
studentů proděkan pro výzkum, vývoj a doktorské studium.

(3)

Pověřeným proděkanem pro správu tohoto stipendijního programu je ve smyslu čl. 4
Stipendijního řádu Masarykovy univerzity v případě bakalářských a magisterských studentů
proděkan pro bakalářské a magisterské studium, v případě doktorských studentů proděkan pro
výzkum, vývoj a doktorské studium.

Článek 13
Stipendijní program na podporu atraktivity doktorského studia na FI
(1)

Účelem stipendijního programu je zvýšení atraktivity doktorského studia na FI prostřednictvím
navýšení pravidelného měsíčního doktorského stipendia.

(2)

Stipendium v rámci tohoto programu může být přiznáno studentovi prezenčního doktorského
studia na FI, který zároveň pobírá základní doktorské stipendium a jedná se u něj o první a jediné
doktorské studium v rámci České republiky.

(3)

Stipendium se přiznává na dobu jednoho až čtyř semestrů, po které budou naplněna níže
uvedená kritéria. Stipendium může být přiznáno opakovaně.

(4)

Studentům prvního ročníku (tj. prvních dvou semestrů) je stipendium přiznáno bez dalších
podmínek.

(5)

Studentům vyšších ročníků ve standardní době studia je stipendium přiznáno na následující
semestr při splnění této podmínky: student během posledních čtyř semestrů vykazuje v RIV
publikace na recenzovaných konferencích ranku B či vyššího, nebo v časopisech s impakt
faktorem s výjimkou časopisů neseriózních (tzv. predátorských), a zároveň je z těchto publikací
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součet vykazovaného podílu pracoviště FI vyšší nebo roven 1. (Publikace zařazené v RIV
k organizační jednotce FI bez vykázaného podílu pracoviště se berou jako s podílem 1 pro
pracoviště FI).
(6)

Na základě doporučení oborové rady je výjimečně možné přiznat stipendium na následující
semestr podle bodu 4 také studentům druhého ročníku prezenčního studia a podle bodu 5
studentům, kteří překročí standardní dobu prezenčního studia. Žádost Oborové radě v takovém
případě podává student.

(7)

Stipendium je vypláceno měsíčně.

(8)

Pověřeným proděkanem pro správu tohoto stipendijního programu je ve smyslu čl. 4
Stipendijního řádu Masarykovy univerzity proděkan pro výzkum, vývoj a doktorské studium.

Část třetí
Společná ustanovení
Článek 14
Řízení o přiznání, odnětí a snížení stipendia
(1)

V řízení podle této směrnice se postupuje podle § 68 zákona. Pokud zákon, Stipendijní řád
Masarykovy univerzity nebo tato směrnice nestanoví jinak, postupuje se podle zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

(2)

Stipendium lze přiznat jen tomu, kdo je v době podání žádosti i v den vydání rozhodnutí
studentem MU. Absolventovi lze vyplatit stipendium do 30 dnů po ukončení studia.

(3)

Stipendium lze přiznat na základě žádosti, nebo z moci úřední. Je-li vydáno rozhodnutí z moci
úřední, je řízení zahájeno vydáním rozhodnutí. Je-li stipendium přiznáváno na základě žádosti,
je řízení zahájeno dnem, kdy byla žádost doručena děkanovi nebo pověřenému proděkanovi.

(4)

Povinnými náležitostmi žádosti jsou jméno a příjmení studenta, UČO, datum narození, adresa
místa trvalého pobytu, popřípadě korespondenční adresa pro doručování, nelze-li doručovat
prostřednictvím elektronického informačního systému, číslo bankovního účtu, na nějž má být
stipendium zasláno, předmět žádosti a v případě, kdy není žádost podávána prostřednictvím
Informačního systému MU, podpis. Další náležitosti žádosti mohou stanovit podmínky
jednotlivých stipendijních programů. Neobsahuje-li žádost předepsané náležitosti či trpí jinými
vadami, bude studentovi nabídnuta pomoc s odstraněním nedostatků, nebo bude vyzván k jejich
odstranění a bude mu k tomu poskytnuta přiměřená lhůta (§ 37 odst. 3 správního řádu).

(5)

Zjistí-li rozhodující orgán, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení (§ 66
správního řádu), bez dalšího je usnesením zastaví.

(6)

Oprávnění přiznat stipendium zahrnuje rovněž oprávnění rozhodnout o jeho odnětí nebo o jeho
snížení.

(7)

Orgán, který stipendium přiznal, rozhodne o jeho odnětí či snížení tam, kde student přestane
splňovat podmínky přiznání stipendia, nebo podmínky jeho realizace uvedené v rozhodnutí, ve
Stipendijním řádu Masarykovy univerzity nebo v podmínkách stipendijního programu.

(8)

Řízení o odnětí a snížení stipendia je zahájeno oznámením o zahájení řízení. Student má právo
nahlédnout do podkladů rozhodování (§ 38 správního řádu).
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Článek 15
Rozhodnutí
(1)

Rozhodnutí se vyhotovuje v písemné formě. Musí obsahovat výrok o přiznání / nepřiznání /
snížení / odnětí stipendia (§ 68 odst. 2 správního řádu), odůvodnění (§ 68 odst. 3 správního řádu)
a poučení o možnosti podat odvolání (§ 68 odst. 5 správního řádu). V případě přiznání stipendia
obsahuje rozhodnutí i jeho výši, způsob vyplacení a termín či termíny výplaty.

(2)

Rozhodnutí o přiznání stipendia se doručuje způsobem uvedeným v článku 36 Statutu MU.

(3)

Rozhodnutí nabývá právní moci:
a) den poté, kdy marně uplyne lhůta pro podání žádosti o odvolání proti rozhodnutí, nebo
b) den poté, kdy se student písemně vzdal práva podat žádost o odvolání proti rozhodnutí, nebo
c) den poté, kdy student vzal zpět podané odvolání, nebo
d) den poté, kdy bylo studentovi doručeno rozhodnutí rektora o žádosti o odvolání proti
rozhodnutí o přiznání / nepřiznání stipendia.

Článek 16
Odvolání
(1)

Proti rozhodnutí může student podat odvolání ve lhůtě 30 dnů ode dne následujícího po jeho
oznámení (§ 68 odst. 4 zákona). V odvolání musí být kromě náležitostí uvedených v čl. 14 odst. 4
větě první uvedeno, v čem je spatřován rozpor rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo,
s právními předpisy anebo vnitřními předpisy MU. Další náležitosti odvolání upravuje § 81
správního řádu.

(2)

Odvolání se podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

(3)

Orgán, který napadené rozhodnutí vydal, může rozhodnutí zrušit nebo změnit, pokud tím plně
vyhoví odvolání. Pokud neshledá důvody pro postup podle věty první, předá spis bez zbytečného
odkladu odvolacímu správnímu orgánu. Odvolacím správním orgánem je rektor (§ 68 odst. 5
zákona).

(4)

Rozhodnutí v odvolacím řízení vydá rektor ve lhůtě 30 dnů. Lhůta počíná běžet dnem předání
spisu rektorovi. Proti rozhodnutí rektora se nelze dále odvolat.

Článek 17
Výplata stipendia
(1)

Přípravu podkladů pro výplaty stipendií a kontrolu ustanovení této směrnice provádí pověřený
pracovník Studijního oddělení FI v případě bakalářských a magisterských studentů, resp.
pověřený pracovník Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia FI v případě doktorských
studentů ve spolupráci s pověřenými pracovníky Oddělení zahraničních studií FI v případě
zahraničních studentů a Oddělení celoživotního vzdělávání a průmyslových partnerů v případě
stipendií, jejichž zdroje financování jsou prostředky získané od průmyslových partnerů FI.

(2)

Stipendium se po nabytí právní moci rozhodnutí o jeho přiznání vyplácí jednorázově nebo ve
splátkách, jejichž počet, výše jednotlivých splátek a termíny splatnosti jsou stanoveny
rozhodnutím o přiznání stipendia. Nelze-li stipendium pro překážku na straně studenta vyplatit
ve stanoveném termínu, rozhodne orgán, který stipendium přiznal, o stanovení náhradního
termínu splatnosti, o odnětí stipendia nebo jeho snížení.
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(3)

Stipendium se vyplácí v českých korunách, bezhotovostně na studentem určený bankovní účet
vedený v české měně u banky v České republice. V případě stipendia přiznaného zahraničnímu
studentovi dle čl. 9 nebo 11 této směrnice je možné na základě žádosti studenta vyplacení
stipendia v českých korunách i na pokladně FI.

Článek 18
Změna výše a odnětí stipendia
(1)

Oprávnění přiznávat stipendium zahrnuje též oprávnění rozhodnout o změně jeho výše, jsou-li
k tomu splněny předpoklady dané Stipendijním řádem Masarykovy univerzity nebo podmínkami
stipendijního programu.

(2)

Orgán, který stipendium přiznal, rozhodne o jeho odnětí, jestliže student přestane splňovat
podmínky přiznání stipendia.

(3)

U stipendia na podporu studia v doktorském studijním programu podle čl. 6 Stipendijního řádu
Masarykovy univerzity lze rozhodnout o jeho odnětí pro neplnění individuálního studijního plánu
v případě, kde odnětí navrhne děkanovi oborová rada doktorského studijního programu.

Článek 19
Přechodná ustanovení
(1)

Stipendia přiznaná podle dosavadních předpisů jsou i po dni nabytí účinnosti této směrnice
vyplácena podle podmínek stanovených v rozhodnutí o jejich přiznání.

Článek 20
Závěrečná ustanovení
(1)

Ke dni účinnosti této směrnice se zrušuje směrnice č. 3/2018 Stipendijní programy Fakulty
informatiky MU ve znění účinném od 1. prosince 2018.

(2)

Výkladem jednotlivých ustanovení, kontrolou dodržování a průběžnou aktualizací této směrnice
pověřuji správce jednotlivých stipendijních programů, tedy proděkana pro bakalářské a
magisterské studium, proděkana pro výzkum, vývoj a doktorské studium a proděkana pro
zahraniční vztahy, propagaci a kvalitu.

(3)

Kontrolu použití finančních prostředků pro stipendia vykonává tajemník.

(4)

Tato směrnice nabývá platnosti dnem zveřejnění.

(5)

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019.

Přílohy: č. 1 — Přehled stipendií, jejich výše a zdrojů financování
č. 2 — Formulář pro podávání návrhů studentských výzkumných a vývojových projektů

Jiří Zlatuška
děkan FI

V Brně dne 31. března 2019
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