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Opatření Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity č. 6/2021   

Stipendijní program na podporu mobilit studentů 
doktorských studijních programů Farmaceutické fakulty 

Masarykovy univerzity 

(ve znění účinném od 19. ledna 2023)  
  

V souladu se Stipendijním řádem Masarykovy univerzity (dále jen „MU“) čl. 9 odst. 1 písm.  
a) lze stipendium na podporu mobility přiznat v souladu s § 91 odst. 4 písm. a) zákona 
studentovi MU k částečnému pokrytí nákladů spojených se studiem na zahraniční vysoké 
škole.  

  

Článek 1  

Úvodní ustanovení  

Toto opatření upravuje podmínky pro přiznání stipendia na podporu mobilit studentů 
doktorských studijních programů (dále jen „studentů“) Farmaceutické fakulty (dále jen 
„FaF“) MU.   
  

Článek 2  

Základní principy  

(1) Účelem stipendia je podpora studentů, kteří vyjíždí na zahraniční studijní pobyt nebo 
praktickou stáž v délce trvání alespoň 30 dní.   

(2) Stipendium je uděleno jako jednorázové. Na udělení stipendia není právní nárok. 
Podmínkou udělení stipendia je dostatek zdrojových prostředků. Žádosti o stipendium se 
vyřizují v pořadí, v jakém byly podány.   

(3) Výše stipendia činí nejvýše 60 000 Kč. Výpočet částky provede Oddělení pro výzkum, 
projektovou podporu a doktorské studium FaF MU dle délky pobytu nebo stáže s ohledem 
na kvalitu hostitelské instituce (bonifikace pobytů a stáží na institucích v QS World 
University Ranking).  

    
Výpočet:  

• 1000 Kč na den   
• denní částka násobena koeficientem 1,5 v případě, že student je na hostitelské 

instituci, která je v TOP300 (QS World University Ranking).  
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(4) Žádost o stipendium podává student přes agendu pro doktorské studium proděkanovi 
pro výzkum, doktorské studium a transfer technologií Žádost musí obsahovat explicitní 
souhlas školitele a předsedy příslušné oborové rady.   

(5) Žádost schvaluje proděkan pro výzkum, doktorské studium a transfer technologií 
fakulty.  

(6) Stipendium je zpravidla přiznáno po uskutečnění zahraničního pobytu a po doložení 
potvrzení o uskutečnění pobytu (Confirmation of Arrival, v příloze tohoto opatření), včetně 
data zahájení a ukončení pobytu, které student předkládá Oddělení pro výzkum, 
projektovou podporu a doktorské studium FaF MU. Ve výjimečných a odůvodněných 
případech je možné studentovi přiznat stipendium a zaslat jeho část nebo i celé již před 
zahájením zahraničního pobytu, popř. je možné stipendium přiznat a zahájit čerpání 
stipendia po zahájení zahraničního pobytu. Zdůvodnění čerpání stipendia před zahájením či 
po zahájení pobytu uvede student ve své žádosti.  

(7) V případě, kdy dojde ke krácení délky pobytu pod 30 dní nebo pobyt není realizován, 
je student povinen toto oznámit Oddělení pro výzkum, projektovou podporu a doktorské 
studium FaF MU. V souladu s čl. 13 odst. 1 a 2 Stipendijního řádu bude stipendium nebo 
jeho poměrná část odejmuta. Pokud ke zkrácení délky pobytu dojde z objektivních důvodů 
nezávislých na vůli studenta, může student požádat proděkana pro výzkum a doktorské 
studium požádat o prominutí odejmutí části stipendia.   

(8) Zdrojem financování je interní projekt Programu na podporu strategického řízení MU 
a Stipendijní fond FaF MU, případně další zdroje fakulty, které výplatu stipendií umožňují.  

  

Článek 3   

Závěrečná ustanovení  

(1) Stipendium nebo jeho část může být v souladu s čl. 13 Stipendijního řádu MU odejmuto 
z důvodu neplnění povinností při spolupráci ve výzkumných a vývojových týmech, nebo 
pokud student přestane splňovat podmínky přiznání stipendia, nebo podmínky jeho 
realizace uvedené v rozhodnutí nebo v tomto opatření.  

(2) Přípravu podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci přiznání tohoto stipendia, jeho výplaty 
a kontrolu ustanovení tohoto opatření provádí Oddělení pro výzkum, projektovou 
podporu a doktorské studium FaF MU.  

(3) Rozhodnutí o přiznání stipendia se doručuje studentovi v souladu s ustanoveními 
zakotvenými ve Stipendijním řádu MU prostřednictvím Úřadovny IS MU. Výplata 
stipendií se provádí rovněž v souladu s ustanoveními zakotvenými ve Stipendijním řádu 
MU.  

(4) Výkladem jednotlivých ustanovení a kontrolou dodržování tohoto opatření pověřuji 
proděkana pro výzkum, doktorské studium a transfer technologií  

(5) Stipendijní program uvedený v tomto opatření se vyhlašuje s platností ode dne vyhlášení 
do 31. 12. 2023.  
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(6) Toto opatření zrušuje Opatření FaF MU č. 6/2021 „Stipendijní program na podporu 
mobilit studentů doktorských studijních programů Farmaceutické fakulty Masarykovy 
univerzity“, účinné od 17. června 2022.  

(7) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 19. ledna 2023.  

  

  

Přílohy:  

č. 1 – Confirmation of Arrival  

  
  

  
Brno, 19. ledna 2023  

prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. 
                           děkan  

                                   podepsáno elektronicky  
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Příloha č. 1 – Confirmation of Arrival  

  

  

Academic year ....../...........   

  

  

Confirmation of Arrival  

  

I hereby certify that _____________________________________, who is an exchange 

student from Masaryk University, is enrolled as a student or has started the internship at 

our institution.   

  

Date of arrival/registration __________________ (YYYYMMDD)   

Date of departure __________________ (YYYYMMDD)   

Name of the host institution _________________________________   

  

  

  

Name of the signatory ______________________________________   

Function ______________________________________________  

Date _____________________________________(YYYYMMDD)  

  

  

Signature and stamp  
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