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Pokyn děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity 

č. 1/2011 

O EVIDENCI ÚDAJ Ů O STÁŽÍCH, STUDIJNÍCH POBYTECH A 
KONFERENCÍCH 

 

Článek 1 

1. Evidence údajů o stážích, studijních pobytech a konferencích (dále jen „evidence“) je určena 
k podchycení podkladů o aktivitách, jichž se účastnili studenti doktorského studijního programu 
Teoretické právní vědy Právnické fakulty MU (dále jen „fakulta“) a na něž byly poskytnuty 
prostředky ze stipendijního fondu, projektů, grantů, případně z jiných veřejných zdrojů. 

2. Do evidence se zahrnují: 

a. konference tuzemské i zahraniční, 
b. krátkodobé i dlouhodobé studijní pobyty tuzemské i zahraniční, 
c. letní školy tuzemské i zahraniční, 
d. semináře tuzemské i zahraniční a 
e. další obdobné aktivity. 

Článek 2 

1. Evidence je vedena v Informačním systému Masarykovy univerzity (dále jen „IS MU“) a je 
využívána pro hodnocení průběhu studia, přehled o vynakládaných finančních prostředcích 
z veřejných zdrojů a případně podle volby studenta pro zahrnutí do jeho životopisu. 

2. Přístup k evidenci je cestou IS MU > Osobní administrativa > Personální údaje > Plnění údajů o 
studijním pobytu nebo stáži. 

Článek 3 

Student DSP, který se zúčastnil některé aktivity uvedené v článku 1 odstavec 2 tohoto 
pokynu, je povinen do jednoho měsíce od ukončení aktivity vložit údaje týkající se této aktivity do 
IS MU. 

 
Článek 4 

Vymezení některých pojmů evidence 

1. Názvem instituce pobytu se rozumí název subjektu, u něhož byl realizován studijní pobyt či stáž 
a dále také název subjektu, který byl pořadatelem konference, letní školy, semináře či další 
obdobné aktivity. 

2. Kontaktní osobou na instituci pobytu je osoba, která vedla stáž či studijní pobyt; v případě 
konference, letní školy, semináře a další obdobné aktivity se tento údaj nevyplňuje. 

3. Popis pobytu – v tomto údaji se uvádějí bližší informace o druhu evidované aktivity, jejím 
názvu a zaměření, včetně názvu vlastního příspěvku při aktivní účasti na konferenci. 
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4. Kontaktní osobou na domovské instituci se rozumí školitel studenta DSP. 

5. V údaji Související vědeckovýzkumné záměry a projekty se uvádí vazba evidované aktivity na 
konkrétní vědeckovýzkumný záměr, projekt, grant a pod. 

6. V údaji Zobrazení informací o tomto studijním pobytu se povinně označuje „připojit do 
podkladů pro hodnocení studia v DSP“; označení „připojit do životopisu“ je dobrovolné. 

 
Článek 5 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto pokynu pověřuji proděkana pro doktorské studium a 
rigorózní řízení. 

2. Průběžnou aktualizací pokynu pověřuji proděkana pro doktorské studium a rigorózní řízení. 

3. Kontrolou dodržování tohoto pokynu pověřuji proděkana pro doktorské studium a rigorózní 
řízení. 

4. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 15. března 2011. 

 

 

V Brně dne 8. března 2011 

 

 

 
             prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.,v.r. 

           děkan 

 

 


