


(6) Při stanovení podmínek pracoviště přihlížejí zejména k potřebám rozvoje 
jednotlivých studijních programů v cizím jazyce. Typicky budou podporovány 
vynikající studijní výsledky studentů v těchto studijních programech či jejich 
dlouhodobé zahraniční studijní pobyty. 

(7) Součástí podmínek je rovněž stanovení termínu pro podání žádosti o přiznání 
stipendia. Termíny jsou stanoveny obvykle k 15. 10. a 15. 3. v jednotlivém roce. 
Pracoviště může rozhodnout o přijímaní žádostí v obou termínech. 

(8) Stipendium je nenárokové. 

(9) Nutným předpokladem pro přiznání stipendia je dostatek prostředků ve stipendijním 
programu. 

Článek 5 

Výše stipendia  

Výše stipendia je stanovena vždy jako součást podmínek vyhlášených jednotlivým 
pracovištěm v souladu s čl. 4 tohoto opatření. 

Článek 6 

Přiznání stipendia a jeho výplata 

(1) Stipendium se přiznává na žádost studenta. 

(2) O stipendijní podporu žádají studenti vyplněním formuláře „Žádost o stipendium na 
podporu studia v cizojazyčných studijních programech“. Žádost se podává výhradně 
elektronicky prostřednictvím Informačního systému MU (IS MU > Úřadovna > 
Podání nové žádosti > Žádost o stipendium na podporu studia v cizojazyčných 
studijních programech), a to do uzávěrky daného kola stipendijního programu. 
Formulář žádosti bude zveřejněn společně s vyhlášením jednotlivého kola 
stipendijního programu. 

(3) Rozhodnutí o přiznání stipendia je vyhotoveno v elektronické formě a opatřeno 
digitálním podpisem. Studentovi se rozhodnutí doručuje prostřednictvím Úřadovny 
IS MU. 

(4) Stipendium je vypláceno v českých korunách. 
(5) Výplata stipendia probíhá jednorázově po nabytí právní moci rozhodnutí na 

bankovní účet uvedený studentem v IS MU. 

Článek 7 

Posouzení žádostí 

Jednotlivé žádosti jsou posuzovány vždy zástupci jednotlivého pracoviště zabezpečujícího 
výuku daného studijního programu v cizím jazyce. 

Článek 8 

Přiznání stipendia 

O přiznání stipendia a jeho konečné výši rozhoduje v zastoupení děkana proděkan pro 
zahraniční vztahy. 

Článek 9 

Závěrečná ustanovení 
(1) Toto opatření navazuje na Stipendijní řád Masarykovy univerzity. 
(2) Kontrolu, výklad a aktualizaci tohoto opatření vykonává proděkan pro zahraniční 

vztahy. 

(3) Kontrolu využívání finančních prostředků pro účely stipendií vykonává tajemník FF 
MU. 



(4) Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu. 
(5) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.  

 
 

podepsáno elektronicky 
     

prof. PhDr. Milan Pol, CSc. 

 děkan 


