
AS MU v Brně předseda legislativní komise Žerotínovo nám. 9        601 77 Brno 

V Brně dne 25.5.2005 

Přílohy: dle textu 

 

Prof. MUDr. Ivo Šlapák,CSc. předseda AS LF MU v Brně

Věc: schválení změn vnitřních předpisů LF - Organizační struktura - příloha číslo 2 statutu LF MU v Brně - Stipendijní řád LF MU v Brně 

Vážený pane předsedo, 
v příloze si dovolujeme zaslat v souladu s ust. § 9 odst. 1, písm. b) zák.č. 111/1998 Sb. v platném znění návrh změn shora uvedených vnitřních předpisů   LF, a to: a) Stipendijního řádu LF ze dne 14.10.2003. Navrhované změny byly provedeny v souvislosti s novou úpravou ubytovacího stipendia (srov. zápis z jednání AS MU ze dne 4.4.2005).Materiál předkládáme v podobě   „Návrhu změn a doplňků Stipendijního řádu" a pro lepší orientaci i pak i v podobě úplného znění Stipendijního řádu po promítnutí navrhovaných změn, b) Přílohy číslo 2 Statutu LF - organizační struktura. 
Změny vnitřních předpisů byly schváleny AS LF dne 24.5.2005. 



Návrh změn a doplňků „Stipendijního řádu LF MU ze dnel4.10.2003", schválený AS LF dne 24.5.2005 

1. V či. 1, odst. 1 se v první větě nahrazuje text „v souladu se studijním řádem Masarykovy univerzity v Brně" textem „Studijním a zkušebním řádem pro studenty bakalářských a 
magisterských studijních programů Masarykovy univerzity v Brně "(dále jen „studijní řád") a „Studijním a zkušebním řádem pro studenty doktorských studijních programů 
Masarykovy univerzity v Brně" ( dále jen „studijní řád") V písm. b) téhož článku uvést do závorky („tvůrčí výsledky") a v písm. d) uvést „ případech zvláštního zřetele hodných („zvláštní") 
2. ČI. 4 „ Kriteria pro přiznání prospěchového stipendia „ se mění a doplňuje takto: 
Vypouští se ČI..4 nadepsaný „ Kriteria pro přiznání prospěchového stipendia „ 
a dosavadní text či. 4 se zařazuje do či. 3 „Prospěchová stipendia", za odst. 3, místo odstavce 4., který se vypouští. . 
„4. Prospěchová stipendia lze přiznat za splnění následujících podmínek: 

4.1 získání stanoveného počtu kreditů do konce zkouškového období jarního semestru 
příslušného akademického roku, který musí být roven nebo větší než součin počtu odstudováných semestrů x 30, 

4.2 dosažení celkového požadovaného průměru známek (tzv. vážený průměr podle či. 17,    odst. 2 studijního řádu), vypočteného z podkladů v informačním systému MU (IS). Za odst. 4 téhož článku se vkládají odstavce 5,6,7 tohoto znění: 
5. Výše přiznaného prospěchového stipendia je odvozena od celkového množství finančních 
prostředků vyčleněných LF na prospěchová stipendia.Přidělené finanční prostředky se vydělí sumou získanou součinem indexů (základ pro výpočet stipendia v jednotlivých kategoriích) a počtu studentů. Vypočtená hodnota se označuje jako stipendijní jednotka. Výše prospěchového stipendia pro jednotlivého studenta v každé kategorii se rovná součinu indexu a stipendijní jednotky. 6. Jsou-li splněny podmínky uvedené v odst. 5 shora, prospěchová stipendia se : 
a) kategorie 1.-2. semestr - neudělují b) kategorie 3.-4. semestr, index 100 - udělují studentům, kteří dosáhli během prvních dvou semestrů studijní průměr od 1,00 do 1,11 c) kategorie 5.-6. semestr, index 300 - stipendium se uděluje studentům, kteří dosáhli během předchozích čtyř semestrů studijní průměr od 1,00 do 1,11 d) 7.-8. semestr, index 200 - udělují studentům , kteří dosáhli během předchozích šesti semestrů studijní průměr od 1,12 do 1,30 7.-8. semestr, index 500- udělují studentů, kteří dosáhli během předchozích šesti semestrů studijní průměr od 1,00 do 1,11 e) 9.-10. semestr, index 300 - udělují studentům,, kteří dosáhli během předchozích osmi semestrů studijní průměr   od 1,12 do 1,30 9.-10.semestr, index 700- udělují studentům, kteří dosáhli během předchozích osmi 
semestrů studijní průměr od 1,00 do 1,11 

f) 11.-12. semestr, index 400- udělují studentům, kteří dosáhli během předchozích deseti semestrů studijní průměr od 1,12 do 1,30. 11.-12.semestr, index 900 -udělují studentům, kteří dosáhli během předchozích deseti semestrů studijní průměr od 1,00 do 1,11. 



7. Děkan může rozhodnout o snížení celkového počtu kreditů , potřebných pro získání 
prospěchových stipendií (srov. odst. 4.1. shora)." 

3. V dosavadním či. 4, se vypouští poslední odstavec upravující výjimku z počtu kreditů pro r. 2003 začínající slovy „Výjimka" a končící slovy „ 264 kreditů." 
4. ČI. 5 až 12   stipendijního řádu se přečíslovávají a označují se jako či. 4 až 11. 
5. Nadpis či. 4 ( původně označeného jako či. 5) se mění a upravuje takto: „ Stipendium za tvůrčí výsledky" 
6. V či. 6 se za odst. 3, vkládá nový odstavec 4., tohoto znění: 
„Stipendium v případě zvláštního zřetele hodném podle či. 1, odst. 1, písm. d) se dále přiznává jako ubytovací stipendium za podmínek a postupem stanoveným „Přílohou č. 1-Ubytovací stipendium Stipendijního řádu MU", schválené AS MU dne 4.4.2005 a registrované MŠMT ČR dne ............ Formu a náležitosti žádosti o přiznání ubytovacího stipendia stanoví rektor svým opatřením. Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia se doručuje studentovi do vlastních rukou prostřednictvím studijního oddělení LF ve lhůtě stanoveném opatřením rektora. Ve věcech Přiznání ubytovacího stipendia rozhoduje prorektor určený rektorem. 
7.ČI. 7 - upravit nadpis článku takto „Stipendium doktorské" 
8. ČI. 8 se mění a upravuje takto: 

ČI. 8 „ Stipendia pro 
cizince" 

1. Stipendia podle tohoto stipendijního řádu , s výjimkou stipendia podle či. 6 odst. 4 shora, nelze přiznat studentům , kteří studují na LF ve studijních programech podle § 58 odst. 5 zákona (samoplátci). 
2. Na poskytování stipendií studentům , kteří studují na LF na základě mezinárodních dohod se vztahují zvláštní právní předpisy ( § 91 odst. 5 zákona). 
9. ČI. 10 Výplata stipendií 
Do odst. 1, za poslední větu doplnit „ Prospěchové stipendium se poskytuje za 11 měsíců;vyplácí se bezhotovostní formou, ve dvou splátkách     (červen, prosinec) za období uvedené v či. 3, odst. 6.,převodem na účet studenta. Doktorské stipendium se poskytuje 12 měsíců, vyplácí se měsíčně, v termínu stanoveném děkanátem LF. 

10.ČI. 11  Společná a závěrečná ustanovení 
Do odst. 2. doplnit : „2. Změny a doplnění Stipendijního řádu Lékařské fakulty MU v Brně byly schváleny podle § 27 odst.l, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Akademickým senátem LF MU v Brně dne .........2005. . AS MU v Brně byly změny schváleny podle § 9, odst. 1, písm. b) zák. č. 111/1998 Sb. o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ,zákon o vysokých školách) dne 
......................2005." Za odst. 2. vložit nově odst. 3., tohoto znění: 



„3. Změny a doplnění stipendijního řádu nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení AS MU . Ustanovení ve věci ubytovacích stipendií nabývají účinnosti od akademického roku 2005/2006." 
V Brně dne..... 2005 ...........................  

děkan 
 


