Opatření Právnické fakulty Masarykovy univerzity č. 11/2018

Stipendijní program na podporu krátkodobých zahraničních a
tuzemských studijních pobytů studentů
(ve znění účinném od 1. 1. 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 o vysokých školách") vydávám toto opatření:
Článek 1
Specifikace stipendijního programu
Stipendijní program na podporu krátkodobých zahraničních a tuzemských
studijních pobytů studentů je jedním ze stipendijních programů Právnické fakulty
Masarykovy univerzity (dále jen „fakulta“), které v souladu s ustanovením čl. 3
odst. 1 písm. b) Stipendijního řádu Masarykovy univerzity vyhlašuje děkan
fakulty.
Článek 2
Účel stipendijního programu a doba jeho trvání
(1) Účelem stipendijního programu je podpora účasti studentů fakulty na
krátkodobých studijních a obdobných pobytech - typicky na letních školách,
vícedenních odborných seminářích, odborných kurzech (dále jen „studijní
pobyt“).
(2) Stipendijní program není určen pro podporu účasti na vědeckých
konferencích bez aktivní účasti studenta.
(3) Stipendijní program se vyhlašuje do konce akademického roku 2018/2019.
Není-li do konce této lhůty vyhlášena jiná doba trvání programu, resp. není-li
program zrušen, prodlužuje se doba jeho trvání vždy o další akademický rok.
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Článek 3
Podmínky pro udělení stipendia
(1) Stipendium lze přiznat studentům magisterského studijního programu Právo
a právní věda, navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa
a bakalářských studijních programů.
(2) Podmínkou pro udělení stipendia je účast na studijním pobytu, který souvisí
se studovaným programem.
(3) Stipendium je určeno k pokrytí účelně vynaložených nákladů spojených
s účastí na studijním pobytu. U zahraničních studijních pobytů lze přiznat
stipendium i před jejich konáním v rozsahu stanoveném v čl. 4 odst. 4 tohoto
opatření.
Článek 4
Výše stipendia a zdroje financování
(1) Stipendium se zpravidla přiznává ve výši odpovídající účastnickému poplatku.
S přihlédnutím k významu studijního pobytu může být stipendium dále zvýšeno
o částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na ubytování a cestovnému
veřejnými dopravními prostředky. Maximální výše stipendia pro jednoho studenta
činí 10.000,- Kč v jednom kalendářním roce.
(2) Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty, příp. jiné aktuálně
k tomu účelu určené prostředky.
(3) Stipendium lze přiznat jednorázově nebo ve více splátkách.
(4) K pokrytí účelně vynaložených nákladů spojených s účastí na zahraničním
studijním pobytu může být v odůvodněných případech přiznáno stipendium i před
konáním pobytu, a to v rozsahu pokrývajícím část nutných předběžných nákladů
studenta.
V dalším
rozhodnutí
pak může
být
přiznána
částka
odpovídající prokázaným a účelně vynaloženým nákladům, jež nebyly pokryty
předchozím stipendiem.

Článek 5
Žádost o přiznání stipendia a jeho výplata
(1) Stipendium přiznává děkan na žádost studenta podanou do dvou měsíců ode
dne konání studijního pobytu.
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(2) Žádost obsahuje a) jméno a příjmení žadatele, b) jeho UČO, c) název, místo
a termín konání studijního pobytu, c) údaj(e) o pořadatelích s event. odkazem na
internetové stránky organizátorů, d) údaje o výši účastnického či obdobného
poplatku a výši dalších nákladů (ubytovací náklady a cestovné), e) výši
požadovaného stipendia, f) čestné prohlášení o účasti na studijní akci a g) u
studentů doktorského studijního programu také vyjádření školitele. Přílohou
žádosti jsou originály dokladů prokazující výši nákladů a jejich skladbu. Vzor
žádosti je přílohou tohoto opatření.
(3) Stipendium se vyplácí studentovi v souladu s čl. 16 Stipendijního řádu
Masarykovy univerzity. U stipendií přiznávaných před konáním zahraničního
studijního pobytu děkan rozhodne o odnětí stipendia, jestliže se student pobytu
nezúčastnil.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
(1) Kontrolou dodržování tohoto opatření a jeho prováděním pověřuji v případě
studentů bakalářských studijních programů a navazujícího magisterského
studijního programu proděkana pro bakalářské studium a navazující magisterské
studium, u studentů magisterského studijního programu Právo a právní věda
proděkana pro magisterské studium.
(2) Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto opatření pověřuji proděkana pro
magisterské studium.
(3) Směrnice č. 7/2010, kterou se vyhlašuje stipendijní program na podporu
krátkodobých zahraničních a tuzemských studijních pobytů, se ruší.
(4) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019. Žádosti o přiznání
stipendia za účast na studijních pobytech absolvovaných do tohoto data se
posuzují podle dosavadních předpisů.

V Brně dne 19. 11. 2018
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., v. r.
děkanka
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Příloha opatření č. 11/2018, kterou se vyhlašuje stipendijní program pro podporu
krátkodobých studijních pobytů studentů Právnické fakulty Masarykovy Univerzity - Vzor
žádosti o přiznání stipendia dle čl. 5 odst. 2 opatření

Žádost o přiznání stipendia podle opatření č. 11/2018
Právnická fakulta MU
Doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
Veveří 70
Brno
611 80
Na základě čl. 5 (1) opatření č. 11/2018, kterou se vyhlašuje stipendijní program pro podporu
krátkodobých studijních pobytů studentů Právnické fakulty žádám tímto o udělení stipendia ve
výši ………………. Kč k pokrytí nákladů spojených s účastí na níže uvedené akci.
Jméno a příjmení žadatele: ............................................................ UČO...............................
Název studijního pobytu1:
......................................................................................................................................................
Pořadatel/organizátor2:…………………………………………..............................................
.......................................................................................................................................................
Datum a místo konání:...............................................................................................................
Výše účastnického nebo obdobného poplatku:..........................................................................
Výše dalších nákladů (ubytovací náklady a cestovné)3: ...........................................................
Čestně prohlašuji, že jsem se zúčastnil výše uvedeného studijního pobytu.
V …….…….. dne .....................................
.....................................................
Podpis žadatele
Vyjádření školitele, jeho jméno a podpis:4: …………………….................................................
Seznam přiložených dokladů
Čl. 2 odst. 1 opatření 11/2018.
Pokud jsou známy, uveďte také internetové stránky organizátora.
3
K žádosti připojte doklady prokazující výši nákladů a jejich skladbu.
4
Vyžaduje se u studentů doktorského studijního programu. V případě potřeby pokračujte na druhé straně
žádosti.
1
2
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