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Opatření děkana č. 1/2022 

Přehled stipendijních programů Pedagogické 
fakulty Masarykovy univerzity 

(ve znění účinném od 1. 1. 2022,) 

V souladu s čl. 3 Stipendijního rádu Masarykovy univerzity vydávám toto opatření 

Článek 1 

Všeobecná ustanovení 

(1) Účel: Opatření stanovuje podmínky čerpání stipendijního fondu PdF MU. 

(2) Rozsah platnosti: Stipendijní programy PdF MU. 

(3) Definice pojmů a zkratek: Nejsou. 

(4) Odpovědnost: Proděkan/ka pro kvalitu a strategii 

Článek 2 
Specifikace stipendijních programů 

(1) V roce 2022 děkan PdF MU vyhlašuje následující skupiny stipendijních programů: 

1. Asistentské odborné činnosti a odborné stáže 

2. Podpora vynikajících studujících 

3. Podpora mezinárodní mobi l i ty studujících 

4. Studentské akt iv i ty - naplňování společenské role un iverz i ty 

5. Výzkumné akt iv i ty a prezentace tvůrčí činnosti studujících 

(2) Tento přehled shrnuje podmínky pro udělení st ipendia v jednotlivých programech 

a je j i ch ce lkovou výši. 

(3) Veškeré upřesňující a aktuální in formace ke stipendijním programům jsou na 

webových stránkách PdF MU - Stipendijní programy. 

Článek 3 
Program 1 - Asistentské odborné činnosti a odborné stáže 

(1) Podprogram 1. A - Asistentské odborné činnosti na pracovištích fakulty 

a) Účelem p rogramu je rozvoj odborných kompetencí studujících, které jsou součástí 

teoretického, ale i praktického zaměření daného pracoviště PdF MU. 
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b) Doba trvání stipendijního programu: stipendijní program je vyhlášen na období 

počínající dnem 1. 1. 2022 na dobu neurčitou. 

c) Okruh studujících, kterým je st ipendium určeno: studující MU v prezenčním 

nebo kombinovaném bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském 

nebo doktorském stud iu. Podmínkou pro udělení st ipendia je aktivní zapojení 

studující/ho do odborné nebo vědeckovýzkumné činnosti pracoviště PdF MU. 

d) Zdrojem financování je stipendijní fond fakulty. Výše vyplacených stipendií j e 

závislá na aktuální výši stipendijního fondu. 

e) Výši stipendia schva lu je proděkan/ka pro kval itu a strategi i na základě návrhu 

vedoucí/ho katedry, inst i tutu nebo neakademického pracoviště. S t ipend ium pro 

jednu/ jednoho studující/ho lze přiznat až do výše 5000 Kč za kalendářní měsíc, 

a to s přihlédnutím k charakteru odborné nebo vědeckovýzkumné činnosti. Počet 

studujících, kterým může být na daném pracovišti přiznáno s t ipend ium, není 

omezen . Každá katedra a institut mohou vyp lat i t za jeden měsíc z tohoto programu 

částku nejvýše 20 000 Kč, neakademická pracoviště částku nejvýše 25 000 Kč. 

f) S t ipend ium je nenárokové. 

g) Žádost s řádným odůvodněním podává e lektron icky v Ekonomicko-správním 

informačním systému MU (INET) vedoucí katedry, inst i tutu nebo neakademického 

pracoviště. 

(2) Podprogram 1. B - Odborná stáž na pracovišti fakulty 

a) Účelem p rogramu je systematický rozvoj odborných a profesních kompetencí 

studujících, které souvisí se zaměřením jej ich studia, prostřednictvím 

dlouhodobých odborných stáží na neakademických pracovištích PdF MU. Akt iv i ty , 

které studující v rámci stáže vykonávají, musí mít celofakultní charakter . 

b) Z programu nelze f inancovat činnosti s tudenta spadající do programu 1. A. 

c) Délka stáže na pracovišti je určena písemnou dohodou mezi pracovištěm PdF MU 

a stážistou/stážistkou v rozsahu od 2 do 6 měsíců. Stáž lze v odůvodněných 

případech prodloužit o maximálně 6 měsíců. V dohodě o stáži je popsán cíl stáže, 

obsah a rozsah odborných činností, které bude stážista/stážistka vykonávat, včetně 

zodpovědné osoby mentora , která odpovídá za průběh a hodnocení stáže. 

d) Doba trvání stipendijního programu: stipendijní program je vyhlášen na období 

počínající dnem 1. 1. 2022 na dobu neurčitou. 

e) Okruh studujících, kterým je st ipendium určeno: studující MU v prezenčním 

nebo kombinovaném bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském 

nebo doktorském stud iu. 

f) Studující jsou nominováni vedoucí/m příslušného pracoviště. Návrh na stáž 

posuzuje odborná komise jmenovaná děkanem/děkankou (proděkan/ka pro kval i tu 

a strateg i i , vedoucí pracovišť, na kterých bude stáž probíhat, zástupce/zástupkyně 

stipendijní komise atp.) . Odborná komise rozhoduje o přidělení podpory na základě 

odborného posouzení projektu stáže a kandidáta/kandidátky. 

g) Zdrojem financování j e stipendijní fond fakulty. Výše vyplacených stipendií je 

závislá na aktuální výši stipendijního fondu. 

h) Výši stipendia schva lu je proděkan/ka pro kval i tu a strategi i na základě návrhu 

odborné komise. S t ipend ium lze přiznat až do výše 10 000 Kč za kalendářní měsíc. 

i) S t ipend ium je nenárokové. 

j ) Žádost je podána vedoucí/m pracoviště e lektron icky prostřednictvím Úřadovny 

v IS MU nejpozději 6 týdnů před plánovaným začátkem stáže. 
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Článek 4 
Program 2 - Podpora vynikajících studujících 

(1) Podprogram 2.A - Prospěchové st ipendium pro vynikající studující 

a) Účelem p rogramu je podpora a mot ivace studujících, kteří v předchozím 

akademickém roce dosáhli mimořádně dobrých studijních výsledků. 

b) Doba trvání stipendijního programu: stipendijní program je vyhlášen na období 

počínající dnem 1. 1. 2022 na dobu neurčitou. 

c) Okruh studentů, kterým je st ipendium určeno: studující PdF MU v prezenčním 

bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském stud iu, včetně 

zahraničních studujících-samoplátců v běžných studijních programech. Studující 

musí splňovat následující kritéria: 

1. V předchozím akademickém roce dosáhli váženého studijního průměru do 

1,20. 

2. Získali minimálně 60 kreditů m imo kreditů uznaných v uplynulém 

akademickém roce. 

3. Nepřekročili standardní dobu stud ia . 

d) Zdrojem financování je stipendijní fond fakul ty. Výše vyplacených stipendií je 

závislá na aktuální výši stipendijního fondu. 

e) Výši st ipendia schva lu je stipendijní komise na návrh proděkana/ky pro kval i tu 

a strategi i a v závislosti na počtu studujících a ob jemu vyčleněných prostředků ze 

stipendijního fondu PdF MU. Na jeden akademický rok je vyčleněna částka 

2 000 000 , - Kč. Výše vyplacených stipendií je závislá na aktuální výši stipendijního 

fondu. 

f) S t i pend ium je jednorázové a nenárokové. 

g) Žádost studující nepodává. Studující budou vybráni na základě zadaných kritérií 

z Informačního systému MU. 

h) Přiznání stipendia a jeho výplata 

1. St ipend ia za předchozí akademický rok budou vyp lacena jednorázově 

v podzimním semest ru následujícího akademického roku. 

2. Studujícím posledních ročníků může být vyp laceno prospěchové s t ipend ium 

i za poslední akademický rok (na konci 4., 6. resp. 10. semest ru) za 

podmínky, že splní kritéria stipendijního programu do 30. 4. příslušného roku 

včetně. Výplata st ipendia musí být provedena před ukončením státní 

závěrečné zkoušky. Studující posledních ročníků, kteří splní podmínky pro 

přiznání prospěchového st ipendia po tomto termínu, nemají na s t ipend ium 

nárok. 

(2) Podprogram 2.B - Podpora talentovaných studujících v doktorských 

studijních programech 

a) Účelem programu j e podpora výjimečně nadaných studujících doktorských 

studijních programů PdF MU a vytvoření finančních podmínek pro je j i ch plné 

zapojení do excelentních výzkumných úkolů. 

b) Doba trvání stipendijního programu: tento stipendijní program je vyhlášen na 

období počínající dnem 1. 1. 2022 na dobu neurčitou. 
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c) Okruh studujících, kterým je st ipendium určeno: studující PdF MU 

v prezenčním doktorském studijním programu. O s t ipend ium se mohou studující 

ucházet po úspěšném absolvování prvního semest ru DSP. 

d) Odborná komise jmenovaná děkanem/děkankou a složená z odborníků/odbornic 

(proděkan/ka pro výzkum a akademické záležitosti, zástupce/zástupkyně 

příslušných oborových rad, vedoucí školících pracovišť, zástupce/zástupkyně 

stipendijní komise atd.) vybere na základě předloženého výzkumného projektu 

a odborného posouzení ty studující, kteří j sou vhodní pro získání podpory. 

e) Zdrojem financování je stipendijní fond fakulty. Výše vyplacených stipendií je 

závislá na aktuální výši stipendijního fondu. 

f) Výše stipendia je závislá na aktuální výši stipendijního fondu. O výši st ipendia 

rozhoduje proděkan/ka pro kval i tu a strategi i na návrh odborné komise. 

S t ipend ium pro jednoho/ jednu studující/ho lze přiznat až do výše 5 000 Kč za 

kalendářní měsíc. 

g) S t ipend ium je nenárokové. 

h) Žádost o s t ipend ium podává studující e lektronicky prostřednictvím Úřadovny v IS 

MU dvakrát ročně, a to k 1. 6 a 1. 12. 

i) Přiznání stipendia 

1. Studující předkládá své výsledky, které po šesti měsících hodnotí výše 

uvedená odborná komise. Komise následně dává návrh na přiznání st ipendia 

na další šestiměsíční období, nebo úpravu jeho výše (snížení nebo zvýšení 

podle předchozích uznatelných publikačních výstupů). 

2. V případě nedostatečných výsledků, neplnění úkolů apod. , může být 

s t ipend ium ihned odebráno. 

Článek 5 
Program 3 - Podpora mezinárodní mobility studujících 

(1) Podprogram 3.A - Podpora mobilit studujících v rámci programu Erasmus+ 

a) Účelem p rogramu je podpora mezinárodní mobi l i ty studujících v rámci programu 

E rasmus+. S t ipend ium je určeno pro dofinancovaní životních nákladů a cestovného 

spojeného se zahraničním pobytem ve vybraných zemích Evropy. Mobil itou se 

rozumí zahraniční studijní nebo pracovní pobyt v délce minimálně 60 dní. 

b) Doba trvání stipendijního programu: stipendijní program je vyhlášen na období 

počínající dnem 1. 1. 2022 na dobu neurčitou. 

c) Okruh studujících, kterým je st ipendium určeno: studující MU v prezenčním 

nebo kombinovaném bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském 

nebo doktorském stud iu. 

d) Zdrojem financování je stipendijní fond fakulty. Výše vyplacených stipendií je 

závislá na aktuální výši stipendijního fondu. 

e) Výše stipendia se odvíjí od délky a místa pobytu a od paušálních měsíčních 

splátek stanovených pro danou zemi viz Příloha č. 1. Výši s t ipend ia schvaluje 

proděkan/ka pro strategi i a kval i tu. 

f) S t ipend ium je nenárokové. 

g) Žádost o st ipendium podávají studující e lektronicky prostřednictvím Úřadovny 

v IS MU. Součástí žádosti je také kopie oboustranně potvrzeného dokumentu 

Learning Agreement a akceptačního dopisu z přijímající inst ituce. V době podání 
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žádosti musí mít studující zaevidovaný zahraniční pobyt v IS MU (ev idence pobytu 

v IS MU je povinností s tudenta) . 

h) Žádost musí být schválena proděkanem/proděkankou pro strategi i a kva l i tu. 

i) Přiznání stipendia a jeho výplata 

1. Podmínkou pro vyplacení st ipendia je úspěšné absolvování studijního nebo 

pracovního pobytu, které bude doloženo splněním min . 20 ECTS kreditů. 

K tomuto do 30 dnů od návratu z pobytu ze zahraničí vloží studující do IS MU 

u studijních pobytů Transcript of Records a Confirmation of Studies, 

u pracovních pobytů Traineeship Certificate/Confirmation of the Placement 

Period. 

2. Pokud studující nesplní některou z podmínek, s t ipend ium mu může být 

odejmuto i zpětně v plné výši. 

3. S t ipend ium bude vyp laceno v průběhu zahraničního pobytu převodem na 

bankovní účet s tudenta zadaný v IS MU, pokud splní podmínky uvedené pod 

písmenem i). 

4. Studující může čerpat toto s t ipend ium maximálně jednou vdaném 

akademickém roce. 

5. S t ipend ium nelze kombinovat s jiným stipendijním programem 

financovaným ze zdrojů PdF MU. 

(2) Podprogram 3.B - Podpora studijních pobytů a praktických stáží mimo 

program Erasmus+ 

a) Účelem p rogramu je podpora mezinárodní mobi l i ty studujících ve formě studijních 

pobytů nebo praktických stáží m imo program E rasmus+. Cílem stipendijního 

programu je mot ivovat studující k pobytům v zahraničních institucích, které se 

bezprostředně vztahují k předmětu stud ia (projektu, výzkumnému záměru, grantu 

apod.) , a díky nimž prohloubí své akademické kompetence či praktické zkušenosti. 

b) Doba trvání stipendijního programu: stipendijní program je vyhlášen na období 

počínající dnem 1. 1. 2022 na dobu neurčitou. 

c) Okruh studujících, kterým je st ipendium určeno: studující MU v prezenčním 

nebo kombinovaném bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském 

nebo doktorském stud iu. 

d) Zdrojem financování je stipendijní fond fakulty. Výše vyplacených stipendií je 

závislá na aktuální výši stipendijního fondu. 

e) Výše stipendia se odvíjí od délky a místa pobytu a schva lu je ji stipendijní komise. 

Výše st ipendia v j ednom akademickém roce je s tanovena následovně: 

1. Pobyt v délce trvání do 30 dní: s t ipend ium až do výše 10 000 Kč 

2. Pobyt v délce 3 1 - 6 0 dní: s t ipend ium do výše 30 000 Kč 

3. Pobyt v délce 6 1 - 9 0 dní: s t ipend ium do výše 50 000 Kč 

4. Pobyt v délce 91 a více dní: s t ipend ium až do výše 80 000 Kč. 

f) S t ipend ium je nenárokové a je uděleno na základě individuálního posouzení každé 

žádosti. 

g) Žádost o st ipendium podávají studující e lektronicky prostřednictvím Úřadovny 

v IS MU a to minimálně 6 týdnů před plánovaným od jezdem na studijní/pracovní 

pobyt. Součástí žádosti je doložení pozvání příslušným pracovištěm nebo osobní 

pozvánka pro konkrétní/ho studující/ho nebo potvrzený Learning Agreement 

a návrh rozpočtu pobytu . 
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h) Žádost musí být schválena vedoucí/m katedry nebo inst i tutu. O žádosti rozhoduje 

stipendijní komise, která přihlíží k předchozímu průběhu stud ia . 

i) Přiznání st ipendia a jeho výplata 

1. S t ipend ium může pokrývat náklady na dopravu (až do výše 100 % ) , 

účastnický poplatek/školné (až do výše 100 %) a náklady na ubytování (až 

do výše 100 % ) . Ze st ipendia nelze hradit kapesné a stravné. 

2. Na základě schválené žádosti je studující/mu vyp laceno 80 % částky 

převodem na účet uvedený v IS MU již před od jezdem na studijní/pracovní 

pobyt. Zbývajících 20 % je vyp laceno po vložení závěrečné zprávy ze 

studijního/pracovního pobytu k žádosti v Úřadovně v IS MU. Zprávu musí 

schválit proděkan/ka pro strategi i a kval i tu. 

3. Pokud studující nesplní některou z podmínek, s t ipend ium mu může být 

ode jmuto i zpětně v plné výši. 

4. Studující může čerpat toto s t ipend ium maximálně jednou v daném 

akademickém roce. 

(3) Podprogram 3.C - Podpora krátkodobých studijních pobytů studujících 
doktorského studia 

a) Účelem p rogramu je podpora mezinárodní mobi l i ty studujících doktorského studia 

ve formě studijních pobytů nebo praktických stáží v zemích EU a mimo ně a 

naplnění internacionalizační povinnost i studujících doktorského stud ia . Cílem 

stipendijního programu je mot ivovat studující k pobytům v zahraničních institucích, 

které se bezprostředně vztahují k předmětu doktorského stud ia , a díky nimž 

prohloubí své akademické kompetence či praktické zkušenosti. 

b) Doba trvání stipendijního programu: stipendijní program se vyhlašuje pro 

akademický rok 2021 /2022 . Není-li do konce této lhůty vyhlášena jiná doba trvání 

p rogramu, resp. není-li program zrušen, prodlužuje se doba jeho trvání o další 

akademický rok. 

c) Okruh studujících, kterým je st ipendium určeno: studující v prezenční nebo 

kombinované formě doktorského studijního programu. 

d) Zdrojem financování je Institucionální plán MU a stipendijní fond fakulty. Výše 

vyplacených stipendií je závislá na aktuální výši stipendijního fondu. 

e) Výše stipendia se odvíjí od délky a místa pobytu a schva lu je j i stipendijní komise. 

Výše st ipendia v j ednom akademickém roce je s tanovena následovně: 

1. Pobyt v délce trvání do 14 dní: s t ipend ium až do výše 15 000 Kč 

2. Pobyt v délce 1 5 - 2 8 dní: s t ipend ium do výše 30 000 Kč 

3. Pobyt v délce 2 9 - 4 2 dní: s t ipend ium do výše 45 000 Kč 

4. Pobyt v délce 43 a více dní: s t ipend ium až do výše 60 000 Kč. 

f) S t ipend ium je nenárokové a je uděleno na základě individuálního posouzení každé 

žádosti. 

g) Žádost o st ipendium podávají studující e lektronicky prostřednictvím Úřadovny 

v IS MU a to minimálně 6 týdnů před plánovaným od jezdem na studijní/pracovní 

pobyt. Ve výjimečných a odůvodněných případech může být žádost podána v kratší 

lhůtě. Součástí žádosti je doložení pozvání příslušným pracovištěm nebo osobní 

pozvánka pro konkrétní/ho studující/ho a návrh rozpočtu pobytu. 

h) Žádost musí být schválena školitelem a předsedkyní/předsedou oborové rady. O 

žádosti rozhoduje stipendijní komise, která přihlíží k předchozímu průběhu stud ia . 

i) Přiznání st ipendia a jeho výplata 
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1. S t ipend ium může pokrývat náklady na dopravu (až do výše 100 % ) , 

účastnický poplatek/školné (až do výše 100 %) a náklady na ubytování (až 

do výše 100 % ) . Ze st ipendia nelze hradit kapesné a stravné. 

2. Na základě schválené žádosti j e studujícím vyp laceno 80 % částky převodem 

na účet uvedený v IS MU již před od jezdem na studijní/pracovní pobyt. 

Zbývajících 20 % je vyp laceno po vložení závěrečné zprávy ze 

studijního/pracovního pobytu k žádosti v Úřadovně v IS MU. Zprávu musí 

schválit proděkan/ka pro strategi i a kval i tu. 

3. Pokud studující nesplní některou z podmínek, s t ipend ium mu může být 

odejmuto i zpětně v plné výši. 

4. Studující může čerpat toto s t ipend ium maximálně jednou v daném 

akademickém roce. 

Článek 6 

Program 4 - Studentské aktivity - naplňování společenské role 
univerzity 

(1) Podprogram 4.A - Reprezentace fakulty a univerzity 

a) Účelem p rogramu je podpora studujících, kteří svojí činností reprezentují fakultu 

a MU v různých oblastech (např. hudební vystoupení, real izace výstav, účast na 

soutěžích, sportovní akce, „buddy" pro zahraniční s tudenty atp.) . 

b) Doba trvání stipendijního programu: stipendijní program je vyhlášen na období 

počínající dnem 1. 1. 2022 na dobu neurčitou. 

c) Okruh studujících, kterým je st ipendium určeno: studující MU v prezenčním 

nebo kombinovaném bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském 

nebo doktorském stud iu. 

d) Zdrojem financování je stipendijní fond fakulty. Výše vyplacených stipendií je 

závislá na aktuální výši stipendijního fondu. 

e) Výši stipendia schvaluje proděkan/ka pro kval itu a strategi i na základě návrhu 

vedoucí/ho katedry nebo inst i tutu. S t i pend ium může být uděleno až do výše 5 000 

Kč. 

f) S t ipend ium je nenárokové a jednorázové. 

g) Žádost s řádným odůvodněním podává vedoucí katedry nebo inst i tutu e lektronicky 

v Ekonomicko-správním informačním systému MU (INET). 

(2) Podprogram 4.B - Pedagogická a humanitární činnost 

a) Účelem p rogramu je podpora studujících, kteří se svojí (bezp latnou) činností nad 

rámec svých studijních povinností významnou měrou zaslouží o pomoc dětem, 

mládeži nebo dospělým se sociálním znevýhodněním nebo dlouhodobě nepříznivým 

zdravotním s t avem. 

b) Humanitární a pedagogické akt iv i ty musí být provázány s rozvo jem a záměry 

fakulty nebo navázány na projekty jednotlivých kateder nebo institutů. 

c) Doba trvání stipendijního p rog ramu: stipendijní program je vyhlášen na období 

počínající dnem 1. 1. 2022 na dobu neurčitou. 

d) Okruh studujících, kterým je st ipendium určeno: studující MU v prezenčním 

nebo kombinovaném bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském 

nebo doktorském stud iu. 
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e) Zdrojem financování je stipendijní fond fakulty. Výše vyplacených stipendií je 

závislá na aktuální výši stipendijního fondu. 

f) Výši stipendia schvaluje proděkan/ka pro kval itu a strategi i na základě návrhu 

vedoucí/ho katedry nebo inst i tutu. S t ipend ium může být uděleno až do výše 5 000 

Kč. 

g) S t ipend ium je nenárokové a jednorázové. 

h) Žádost s řádným odůvodněním podává vedoucí katedry nebo inst itutu 

v Ekonomicko-správním informačním systému MU (INET). 

Podprogram 4.C - Podpora studentských aktivit 

a) Účelem p rogramu je podpořit akt iv i ty pořádané studujícími, které souvisí 

s předmětem jej i ch studia nebo dlouhodobým záměrem fakulty a reprezentují 

fakultu na veřejnosti (např. přednášky, d iskuse, vzdělávací akce pro studenty 

a veřejnost, výstavy, divadelní představení atp.). 

b) Doba trvání stipendijního p rogramu: stipendijní program je vyhlášen na období 

počínající dnem 1. 1. 2022 na dobu neurčitou. 

c) Okruh studujících, kterým je st ipendium určeno: studující PdF MU 

v prezenčním nebo kombinovaném bakalářském, magisterském, navazujícím 

magisterském nebo doktorském stud iu . 

d) Zdrojem financování je stipendijní fond fakulty. Výše vyplacených stipendií je 

závislá na aktuální výši stipendijního fondu. 

e) Výši st ipendia po posouzení žádosti navrhuje Komise pro podporu studentských 

akt iv i t PdF MU. Výši st ipendia schva lu je proděkan/ka pro strategi i a kva l i tu. 

S t ipend ium může být uděleno až do výše 20 000 Kč. Na jeden akademický rok je 

v podprogramu vyčleněna částka 250 000 Kč. 

f) S t ipend ium je jednorázové a nenárokové. 

g) Komise pro podporu studentských aktivit PdF MU: Komise je poradním a 

expertním orgánem proděkana/proděkanky pro strategi i a kva l i tu. Komise má pět 

členů/členek z nichž nejvýše jeden může být v okamžiku jmenování zaměstnanou 

osobou na PdF. Členové/členky j sou jmenováni proděkanem/proděkankou pro 

strategi i a kva l i tu. 

h) Žádost o st ipendium s navrhovanou výší st ipendia a dok ladem o odborné garanci 

podává studující e lektronicky (e-ma i lem) předsedkyni/předsedovi Komise pro 

podporu studentský akt iv i t PdF MU na e-mai l s tud.akt iv i ty@ped.muni .cz nejméně 

8 týdnů před termínem konání akce. Ve výjimečných a odůvodněných případech 

může být žádost podána později. 

i) Žádost o udělení st ipendia posuzuje Komise pro podporu studentských akt iv it PdF 

MU. 

j) Hodnocení návrhů: Komisaři a komisařky hodnotí návrhy podle kritérií níže. 

Každé kritérium je hodnoceno zvlášť a pořadí je následně sestaveno podle 

aritmetického průměru hodnocení jednotlivých kritérií. 

Kritéria hodnocení: 
a) Důvěryhodnost: tradice daného pro jektu, zkušenosti žadatelů, kofinancování 

ze soukromých zdrojů. 
b) Náplň: odborný přínos pro zúčastněné, kulturní přínos pro zúčastněné, rozvoj 

občanských dovedností, rozvoj dalších dovedností. 
c) Produkce: odborná produkce pro jektu, kulturní produkce pro jektu, propagace 

PdF. 
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d) Zpracování: detailní odhad nákladu, plán propagace, časový plán real izace, 
detailní kritéria úspěšnosti pro jektu, personální zajištění. 

e) Zaměření: spoj i tost projektu se vzdělávací činností fakul ty, real izace v rukou 
studujících PdF MU, účast studujících PdF MU. 

Komise předá s tanov isko proděkanovi/proděkance pro strategi i a kval i tu, který/která 
rozhodne o výši přiděleného st ipend ia . 

k) Přiznání stipendia a jeho výplata 

1. Na základě schválené žádosti je studující/mu vyp laceno 80 % částky 

převodem na účet uvedený v IS MU již před konáním akce. Zbývajících 20 % 

je vyp laceno po uskutečnění akce a odevzdání závěrečné zprávy e lektron icky 

na e-mai l s tud.akt iv i ty@ped.mun i .cz . Závěrečná zpráva musí být 

zpracována do 30 dní od uskutečnění akce. Zpráva obsahuje vyjádření 

garanta/garantky akce k jejímu průběhu a naplnění cílů. Zprávu musí 

schválit Komise pro podporu studentských akt iv i t PdF MU. 

2. Pokud studující nesplní některou z podmínek, s t i pend ium mu/jí může být 

ode jmuto i zpětně v plné výši. 

Článek 7 

Program 5 - Výzkumné aktivity a prezentace výsledků tvůrčí 
činnosti studujících 

(1) Podprogram 5.A - Prezentace výsledků tvůrčí činnosti studujících 

a) Účelem p rogramu je podpora aktivní účasti studujících na českých i zahraničních 

odborných akcích (konference, kongresy, workshopy, semináře atp.) . 

b) Doba trvání stipendijního p rog ramu: stipendijní program je vyhlášen na období 

počínající dnem 1. 1. 2022 na dobu neurčitou. 

c) Okruh studujících, kterým je st ipendium určeno: studující MU v prezenčním 

nebo kombinovaném bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském 

nebo doktorském stud iu. 

d) Zdrojem financování je stipendijní fond fakulty. Výše vyplacených stipendií je 

závislá na aktuální výši stipendijního fondu. 

e) Výši st ipendia schva lu je Stipendijní komise. S t i pend ium pro jednoho/ jednu 

studující/ho lze přiznat až do výše 20 000 Kč za akademický rok (rozhodující je 

da tum podání žádosti). 

f) S t i pend ium je jednorázové a nenárokové. 

g) Žádost o st ipendium vkládá studující e lektronicky prostřednictvím Úřadovny v IS 

MU nejméně 6 týdnů před termínem konání akce. 

h) Přiznání st ipendia a jeho výplata 

1. S t ipend ium může být přiznáno jako příspěvek k pokrytí nákladů spojených 

s cestou, přiměřeným ubytováním a stravováním. S t i pend ium nelze použít 

k úhradě kapesného. 

2. Stravné u zahraničních konferencí lze proplatit až do výše 50 % dle Tabu lky 

základní sazby stravného v cizí měně pro jednotlivé státy (Ministerstvo 

financí ČR, onl ine). 

3. S t i pend ium může být přiznáno až do výše 100 % plánovaných nákladů. 
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4. Na základě schválené žádosti je studující/mu vyp laceno 80 % částky 

převodem na účet uvedený v IS MU již před od jezdem na konferenci . 

Zbývajících 20 % je vyp laceno po návratu a vložení závěrečné zprávy do 

Úřadovny v IS MU. Závěrečná zpráva musí být zpracována do 30 dní od 

uskutečnění akce. Zprávu musí schválit proděkan/ka pro strategi i a kval i tu. 

5. Pokud studující nesplní některou z podmínek, s t ipend ium mu může být 

odejmuto i zpětně v plné výši. 

(2) Podprogram 5.B - Podpora zpracování cizojazyčných závěrečných prací 

1) Účelem p rogramu je podpora prací psaných v cizím jazyce s výjimkou prací 

psaných na katedrách cizích jazyků. St ipend ium je určeno na zkvalitnění jazykové 

stránky práce (typicky j a zykovou korekturu) . 

2) Doba trvání stipendijního p rog ramu: stipendijní program je vyhlášen na období 

počínající dnem 1. 1. 2022 na dobu neurčitou. 

3) Okruh studujících, kterým je st ipendium určeno: studující MU v prezenčním 

nebo kombinovaném bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském 

nebo doktorském studiu. 

4) Zdrojem financování je stipendijní fond fakulty. Výše vyplacených stipendií je 

závislá na aktuální výši stipendijního fondu. 

5) Výši stipendia schva lu je proděkan/ka pro kval i tu a st rateg i i . S t ipend ium lze 

přiznat až do výše 2500 Kč v případě bakalářské práce, až do výše 5 000 Kč 

v případě diplomové práce a až do výše 7 500 Kč v případě disertační práce. 

6) S t ipend ium je jednorázové a nenárokové. 

7) Žádost o s t ipend ium podává studující e lektronicky prostřednictvím Úřadovny v IS 

MU do 31 . 3. resp. 31 . 10. v akademickém roce, v němž závěrečnou práci obhajuje. 

Článek 8 
Závěrečná ustanovení 

(1) Související dokumenty: 

• Stipendijní řád MU 

(2) Se znam záznamů: 

• webové stránky PdF MU - Stipendijní programy 

(3) S e znam příloh: 

Příloha č. 1: Program 3.A - S e znam vybraných zemí 

(4) Výkladem ustanovení tohoto opatření je pověřen/a proděkan/ka pro kval itu 

a strategi i 

(5) Toto opatření ruší následující opatření děkana PdF MU: 

• č. 7/2020 Přehled stipendijních programů Pedagogické faku l ty Masarykovy 
univerz i ty 
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(6) Toto opatření nabývá platnost i dnem zveřejnění. 

(7) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022 

V Brně 9. 12. 2021 

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. 

děkan PdF MU 
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Příloha č. 1: Program 3.A - S e znam vybraných zemí 

a) PODPORA ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH POBYTŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPY 

Měsíční částka s t ipend ia 1 

Skupina zemí 1: 5 400 Kč 

Skupina zemí 2: 4 000 Kč 

Skupina zemí 3: 2 700 Kč 

Skupina zemí 4: 1 400 Kč 

Skupina zemí 1: F insko, Švédsko, Norsko, Is land, Dánsko, Lichtenštejnsko, Spojené 
Království 

Skupina zemí 2: Belgie, Francie, Irsko, Německo, Lucembursko, N izozemsko, Rakousko 

Skupina zemí 3: Itálie, Kypr, Malta, Řecko, Španělsko, Portugalsko 

Skupina zemí 4: Turecko, Bu lharsko, Estonsko, L i tva, Lotyšsko, Chorvatsko , Maďarsko, 
Polsko, Rumunsko , S lov insko, S rbsko 

b) PODPORA ZAHRANIČNÍCH STUDIJNÍCH POBYTŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPY 

Měsíční částka st ipendia 

Skupina zemí 1: 5 400 Kč 

Skupina zemí 2: 2 700 Kč 

Skupina zemí 3: 1 400 Kč 

Skupina zemí 1: F insko, Švédsko, Norsko, Is land, Dánsko, Lichtenštejnsko, Spojené 
království, Irsko, Lucembursko 

Skupina zemí 2: Belgie, Francie, Německo, N izozemsko, Rakousko, Itálie, Kypr, Malta, 
Řecko, Španělsko, Portugalsko 

Skupina zemí 3: Turecko, Bu lharsko, Estonsko, L i tva, Lotyšsko, Chorvatsko, Maďarsko, 
Polsko, Rumunsko , S lov insko, S rbsko 

Počet měsíců se vypočte podle vzorce, který se používá pro pobyty Erasmus: Pokud není dodrženo trvání pobytu v délce 

celých měsíců, je grant na poslední měsíc vypočítán dle počtu dnů posledního měsíce strávených v zahraničí (s návazností 

na počáteční den 1. měsíce pobytu): 

1 až 7 dnů: nulová finanční podpora 

8 až 20 dnů: 1/2 finanční podpory na měsíc 

21 až 30 dnů: celá finanční podpora na měsíc 
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