Opatření Filozofické fakulty Masarykovy univerzity č. 3/2020

Stipendijní program na podporu publikační činnosti
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“)
vydávám toto opatření:

Článek 1
Specifikace stipendijního programu
Stipendijní program na podporu publikační činnosti (dále jen „stipendijní program″) je
vyhlášen děkanem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (dále jen „FF MU″) v souladu
s ustanovením čl. 3 odst. 1 písm. b) Stipendijního řádu Masarykovy univerzity.
Článek 2
Účel stipendijního programu a doba jeho trvání
(1) Účelem stipendijního programu je podpořit publikační činnost studentů FF MU, která
se bezprostředně vztahuje k předmětu jejich studia na FF MU.
(2) Stipendium je určeno pro podporu vzniku studentských textů v odborných
časopisech, monografiích a konferenčních sbornících (kategorie publikací B, C, D a
J dle Rejstříku informací o výsledcích (dále jen „RIV″)).
(3) Stipendium není určeno na podporu publikací vzniklých v pracovněprávním či
studijním vztahu k jiné instituci či obchodní společnosti.
(4) Stipendijní program se vyhlašuje na období počínaje dnem 1. února 2020 na dobu
neurčitou.
Článek 3
Zdroj financování stipendijního programu
(1) Zdrojem financování stipendií je stipendijní fond fakulty.
(2) Rozpočet programu je zpravidla 1.000.000,- Kč pro každý jednotlivý kalendářní rok
jeho trvání. Pro každé jednotlivé kolo programu je vyhrazena částka ve výši
maximálně 500.000,- Kč.
(3) Případný zůstatek částky je převeden zpět do stipendijního fondu fakulty.
Článek 4
Podmínky pro přiznání stipendia
(1) Stipendium je určeno pro studenty prezenčního i kombinovaného studia
bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných
na FF MU.
(2) Podmínkou přiznání stipendia je aktivní studium dle odst. 1 v době podání žádosti
i v době vydání rozhodnutí o přiznání stipendia.
(3) Stipendium je nenárokové.
(4) Během trvání stipendijního programu jsou vyhlašována jeho jednotlivá kola, a to
zpravidla pro každý semestr.
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(6) Studenti musí publikace, na jejichž základě žádají o stipendium, publikovat
v rozhodném období, které je stanoveno při vyhlášení aktuálního kola stipendijního
programu. Informace o publikaci/publikacích musí být v době podání žádosti
zavedeny prostřednictvím IS MU do RIV.
(7) Student může čerpat stipendium na podporu publikační činnosti maximálně jednou
v každém kole stipendijního programu, přičemž může svou žádost podat na základě
více svých publikací publikovaných během rozhodného období stanoveného při
vyhlášení aktuálního kola stipendijního programu.
Článek 5
Výše stipendia
(1) Konečná výše stipendia je stanovena dle celkového počtu žádostí všech žadatelů,
relevantnosti konkrétních publikací a stavu stipendijního fondu.
(2) Maximální výše stipendia pro jednoho studenta v rámci jednoho kola stipendijního
programu je stanovena na částku 30.000 Kč.
(3) Stipendium je vypláceno v českých korunách.
Článek 6
Postup při podávání žádosti
(1) O stipendijní podporu žádají studenti vyplněním formuláře „Žádost o stipendium
na podporu publikační činnosti“. Žádost se podává výhradně elektronicky
prostřednictvím Informačního systému MU (IS MU > Úřadovna > Podání nové
žádosti > Žádost o stipendium na podporu publikační činnosti), a to do uzávěrky
daného kola stipendijního programu. Formulář žádosti je přílohou tohoto opatření
a je nutné jej kompletně vyplněný v elektronické podobě přiložit k elektronicky
podané žádosti.
(2) Neúplně vyplněné žádosti budou automaticky vyřazeny ze zpracování bez nároku
na stipendium. Za neúplnou žádost se považuje stav, kdy k elektronicky
podané žádosti nebyl přiložen elektronicky vyplněný formulář „Žádost o stipendium
na podporu publikační činnosti“, nebo v termínu sběru žádostí informace
o publikaci/publikacích nebyly zavedeny prostřednictvím IS MU do RIV.
Článek 7
Posouzení žádostí
(1) Jednotlivé žádosti, resp. publikace obsažené v žádostech, jsou posuzovány
vybranými odborníky z řad akademických pracovníků fakulty.
(2) Při hodnocení publikací hodnotitelé přihlíží zejména k typu publikace a její
relevantnosti ve vztahu k oboru studia žadatele, k rozsahu publikace
a k autorskému podílu žadatele.
Článek 8
Přiznání stipendia
O přiznání stipendia a jeho konečné výši rozhoduje v zastoupení děkana proděkan pro vědu
a doktorské studium.
Článek 9
Doručování rozhodnutí a výplata stipendia
(1) Doručování rozhodnutí o přiznání stipendia se řídí Stipendijním řádem Masarykovy
univerzity.
(2) Stipendium se po jeho přiznání vyplácí jednorázově bezhotovostně v českých
korunách na bankovní účet žadatele.

Článek 10
Závěrečná ustanovení
(1) Toto opatření zrušuje Stipendijní program pro podporu publikační činnosti
vyhlášený dne 9. 1. 2014.
(2) Toto opatření navazuje na Stipendijní řád Masarykovy univerzity.
(3) Realizaci tohoto opatření, jeho výklad a aktualizaci vykonává proděkan pro vědu
a doktorské studium.
(4) Kontrolu použití finančních prostředků pro stipendia vykonává tajemník fakulty.
(5) Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.
(6) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. února 2020.
Přílohy: č. 1 – Žádost o stipendium na podporu publikační činnosti
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