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Směrnice děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity
č. 3/2008, kterou se vyhlašuje

stipendijní program na podporu odborné jazykové kompetence studentů
magisterského studijního programu a doktorského studijního programu
Teoretické právní vědy a současně mění směrnice č. 3/2006 o prospěchovém
stipendijním programu ve znění směrnice č. 1/2007

Článek 1
Specifikace stipendijního programu
Stipendijní program na podporu odborné jazykové kompetence studentů magisterského
studijního programu a doktorského studijního programu „Teoretické právní vědy“ 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 pro
výše uvedený okruh studentů vyhlašuje děkan fakulty.

Článek 2
Účel stipendijního programu a doba jeho trvání
(1) Účelem stipendijního programu je podpora odborné jazykové kompetence studentů
magisterského studijního programu a doktorského studijního programu „Teoretické právní
vědy“ (dále jen „studentů“) v jiném než českém či slovenském jazyce (dále jen „cizí jazyk“)
v oblasti práva.
(2) Stipendium se přiznává za účelem náhrady nákladů, příp. jejich části, které student
vynaložil na poplatku za úspěšné vykonání specializované a certifikované odborné zkoušky
osvědčující znalost cizího právnického jazyka složené po nabytí účinnosti této směrnice.
(3) Stipendium je určeno výhradně k refundaci nákladů dle předcházejícího odstavce
spojených s odbornými jazykovými zkouškami (např. zkoušky ILEC). Nelze je udělit
v souvislosti s obecnou jazykovou zkouškou bez ohledu na její úroveň a stupeň náročnosti.
Stipendium rovněž nelze přiznat na úhradu nákladů spojených s přípravou na zkoušku (např.
jazykových kurzů) nebo nákladů vynaložených na pořízení učebních pomůcek.
(4) Stipendijní program se vyhlašuje do konce akademického roku 2008/2009. 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
Podmínkou pro udělení stipendia je úspěšné vykonání odborné jazykové zkoušky dle čl. 2
odst. 1 této směrnice, prokázání výše uhrazeného poplatku za zkoušku a včasné podání
žádosti dle článku 5.

Článek 4
Výše stipendia a zdroje financování
(1) Stipendium se přiznává jednorázově zpravidla ve výši odpovídající poplatku za složení
příslušné odborné jazykové zkoušky; maximální výše stipendia činí 3.000,- Kč.
(2) Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty.

Článek 5
Návrh na přiznání stipendia a jeho výplata
(1) Stipendium přiznává děkan na návrh studenta podaný do tří měsíců po složení zkoušky.
V případech zvláštního zřetele hodných může být lhůta prodloužena o jeden měsíc.
(2) Návrh obsahuje mj. a) jméno a příjmení žadatele, b) jeho UČO, c) označení a stručný
popis jazykové zkoušky, d) datum a místo úspěšného vykonání zkoušky.
(3) Přílohou návrhu je a) potvrzení o úspěšném vykonání zkoušky (např. certifikát), b) doklad
o zaplacení poplatku za zkoušku, c) čestné prohlášení žadatele, že poplatek za zkoušku nebyl
či nebude refundován z jiných veřejných zdrojů.
(4) Před rozhodnutím o stipendiu si může děkan vyžádat překlad uděleného dokladu o
vykonání zkoušky (certifikátu), podrobnější informace o organizátorovi zkoušky, charakteru
zkoušky a jejím průběhu a udělené klasifikaci.
(5) Stipendium se vyplácí studentovi v souladu s čl. 12 Stipendijního řádu Masarykovy
univerzity.

Článek 6
Změna směrnice o prospěchovém stipendijním programu
V čl. 2 odst. 2 směrnice č. 3/2006 o prospěchovém stipendijním programu ve znění směrnice
č. 1/2007 se doplňuje následující věta: „Uplynutím této lhůty se prodlužuje doba trvání
programu do konce akademického roku 2008/2009. Nebude-li do konce této lhůty vyhlášena
jiná doba trvání programu, resp. nebude-li program zrušen, prodlužuje se doba jeho trvání
vždy o další akademický rok.".

Článek 7
Závěrečná ustanovení
(1) Kontrolou dodržování této směrnice, jejím prováděním a případnou aktualizací pověřuji
v případě studentů magisterského studijního programu proděkana pro studijní program Právo
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a právní věda a u studentů studijního programu Teoretické právní vědy proděkana pro
doktorské studium a rigorózní řízení.
(2) Výkladem jednotlivých ustanovení této směrnice pověřuji proděkana pro informační
technologie a ediční činnost.
(3) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. května 2008.

V Brně, dne 28. dubna 2008

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
děkan
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