Opatření děkanky Právnické fakulty Masarykovy univerzity č. 9/2018

STIPENDIJNÍ PROGRAM NA PODPORU POMOCNÉ
VĚDECKÉ ČINNOSTI STUDENTŮ
(ve znění účinném od 1. 9. 2018)
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 pro podporu pomocné vědecké činnosti studentů je jedním ze
stipendijních programů Právnické fakulty Masarykovy univerzity (dále jen „fakulta“),
které v souladu s ustanovením čl. 3 Stipendijního řádu Masarykovy univerzity
vyhlašuje děkan fakulty.
Článek 2
Účel a doba trvání stipendijního programu
(1) Účelem stipendijního programu je podpora zapojení studentů magisterských
studijních programů do vědecko-výzkumné činnosti kateder a ústavů (dále jen
studentská pomocná vědecká síla).
(2) Stipendijní program je vyhlašován pro akademický rok 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) Podmínkou pro udělení stipendia je aktivní zapojení studenta do vědeckovýzkumné činnosti kateder nebo ústavů, a to pod přímým vedením profesora
nebo docenta. V odůvodněných případech může student pracovat i pod vedením
odborného asistenta, který vykazuje trvale kvalitní vědecké výstupy.
(2) O působení studenta jako studentské pomocné vědecké síly rozhoduje děkan
nebo jím pověřený proděkan, a to na základě návrhu vedoucího katedry nebo
ústavu.
(3) Návrh dle odst. 2 obsahuje jméno, příjmení a UČO studenta, jeho studijní
program, ročník, dále určení akademického pracovníka, který studenta povede a
který za něj bude odpovídat, rámcovou oblast zapojení studenta, a dobu zapojení
(jeden či dva semestry). Návrh musí být podán vedoucím katedry či ústavu do 15.
srpna pro období podzimního semestru a do 15. ledna pro období jarního
semestru cestou vedoucího studijního oddělení.
(4) Maximální počet studentů působících na katedře nebo ústavu nesmí přesáhnout
0,5 násobku počtu pracovníků daného pracoviště.
Článek 4
Výše stipendia a zdroje financování
(1) Stipendium lze přiznat až do výše 2000,- Kč za kalendářní měsíc, a to
s přihlédnutím k charakteru vědecko-výzkumné činnosti studenta.
(2) Stipendium je vypláceno jednorázově za aktivity vymezené v čl. 2 vykonané
v období příslušného semestru. Obdobím podzimního semestru se rozumí září až
leden, jarního semestru únor až červen.
(3) Zdrojem financování stipendia je zejména stipendijní fond fakulty.
Článek 5
Přiznání stipendia a jeho výplata
(1) O stipendiu rozhoduje děkan fakulty. Návrh na přiznání stipendia předkládá
akademický pracovník, pod jehož vedením student činnost vykonává, děkanovi
fakulty prostřednictvím proděkana pro magisterské studium. Návrh obsahuje
vedle jména a příjmení studenta, označení katedry či ústavu a jména a příjmení
akademického pracovníka, pod jehož vedením byl student do vědecké činnosti
zapojen, taktéž vymezení období, po které student vykonával činnost pomocné
studentské vědecké síly a návrh výše stipendia s jeho odůvodněním.
V odůvodnění je uvedeno zejména:
- popis zapojení studenta do vědecko-výzkumné činnosti, včetně případné
charakteristiky hmotného výsledku a možnosti způsobu ověření,
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-

vazba na vědecko-výzkumnou činnost fakulty, katedry, ústavu či
odpovědného akademického pracovníka,
další okolnosti důležité pro rozhodování.

(2) Návrh na udělení stipendia je předkládán za období podzimního semestru do 15.
ledna, za období jarního semestru do 15. června.
Článek 6
Výplata stipendia
Stipendium se vyplácí studentovi v souladu se Stipendijním řádem Masarykovy
univerzity.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Směrnice děkana č. 5/2013 o stipendiu na podporu pomocné vědecké
činnosti studentů.
(2) Stipendia u žádostí schválených dle Směrnice děkana č. 5/2013 budou vyplacena
dle tohoto opatření.
(3) Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto opatření pověřuji proděkana pro
magisterský studijní program. Současně jej pověřuji realizací činnosti dle článku 3
odst. 2.
(4) Průběžnou aktualizací tohoto opatření, kontrolou dodržování a jeho prováděním
pověřuji proděkana pro magisterský studijní program.
(4) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.

V Brně dne 1. září 2018

doc JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., v. r.
děkanka
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