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Opatření děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. 6/2021 

Stipendijní programy Lékařské Fakulty Masarykovy Univerzity 

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 o vysokých školách“), vydávám toto opatření: 

Čl. 1 

Vyhlášení stipendijních programů 

1. Podmínky a postup pro přiznávání stipendií studentům Masarykovy univerzity (dále 

jen "MU") upravuje Stipendijní řád MU, který nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2017. 

Stipendijní programy zde vyhlášené se vztahují na pregraduální a postgraduální 

studenty zapsané ve studijních programech Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 

(dále jen „LF MU“) v prezenční formě studia. Ve výjimečných případech může děkan 

LF MU rozhodnout o přiznání stipendia studentovi zapsaném v kombinované formě 

studia nebo studentovi z jiné fakulty MU. 

 

2. V souladu s čl. 3 Stipendijního řádu MU vyhlašuje děkan LF MU tyto Stipendijní 

programy: 

 

I. Stipendijní program prospěchový 

II. Stipendijní program pro studenty reprezentující LF MU 

III. Stipendijní program pro podporu účasti studentů na odborných akcích  

IV. Stipendijní program na podporu studentů vyjíždějících na zahraniční stáže  

v rámci výměn organizovaných MU 

V. Stipendijní program na podporu tvůrčí činnosti studentů, tj. činnost 

vědecko-výzkumná a pedagogická  

VI. Cena děkana  

VII. Stipendijní program pro podporu studentů v programu s rozšířenou 

vědeckou přípravou P-PooL 

VIII. Stipendijní program na podporu postgraduálního studia v anglickém jazyce 

IX. Stipendijní program na podporu studentů, kteří úspěšně složí zkoušky 

USMLE 

X. Stipendijní program na podporu krátkodobých, výzkumných stáží studentů 

XI. Cena děkana pro zahraniční studenty - Excellence Award 

XII. Stipendijní program na podporu studentských mobilit v rámci doktorského 

studijního programu (DSP) 

 

3. Tyto stipendijní programy nejsou časově omezeny. Stipendia budou udělována 

průběžně, do zrušení konkrétních stipendijních programů, pokud není níže u 

konkrétního programu uvedeno jinak. 

 

4. Při aplikaci tohoto opatření nesmí docházet k diskriminaci nebo vyloučení, zejména 

z hlediska pohlaví, věku, rasy, jazyka, původu, národnosti, náboženství nebo 

smýšlení. 
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5. Nárok na stipendium dle tohoto opatření zaniká studentovi, který byl uznám vinným 

ze spáchání disciplinárního přestupku dle Disciplinárního řádu LF MU, a to bez 

ohledu na to, zda mu byla uložena sankce či bylo od jejího uložení upuštěno. 

Čl. 2 

Pravidla jednotlivých stipendijních programů 
 

I. Stipendijní program prospěchový 
 

1. Účelem stipendia je motivace pregraduálních studentů k dosažení vynikajících 

studijních výsledků a ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu LF MU. 

 

2. Prospěchová stipendia mohou být poskytována studentům zapsaným na LF MU v 

prezenčních bakalářských, navazujících magisterských a magisterských studijních 

programech v českém i anglickém jazyce. Prospěchové stipendium lze přiznat i 

studentovi po opětovném nástupu do studia po přerušení.  

 

3. Prospěchová stipendia lze přiznat za splnění následujících podmínek: 

a) získání stanoveného počtu kreditů do konce zkouškového období jarního 

semestru příslušného akademického roku, který musí být roven nebo větší  

než součin počtu vystudovaných semestrů x 30, 

b) dosažení celkového požadovaného průměru známek (tzv. vážený průměr podle 

čl. 17 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu MU (dále jen SZŘ MU), vypočteného 

z podkladů v IS MU), 

c) dodržení standardní doby studia, vyjma jejího překročení z důvodu úspěšně 

absolvovaného, nejméně semestrálního, zahraničního pobytu, a vyjma 

překročení z důvodu studia v uznané době rodičovství. 

 

4. Výše přiznaného prospěchového stipendia je odvozena od celkového množství 

finančních prostředků každoročně vyčleněných LF MU na prospěchová stipendia: 

Měsíční výše prospěchových stipendií 

Semestr 
průměr do 
(včetně) 

průměr do 
(včetně) 

1,30 1,11 

1. - 2. semestr   

3. - 4. semestr  500 Kč  

5. - 6 semestr  800 Kč  

7. - 8. semestr 800 Kč  1 000 Kč  

9. - 10. semestr  1 100 Kč  1 500 Kč  

11. - 12. semestr 1 100 Kč  1 500 Kč  

5. Pro výpočet nároku na přiznání prospěchového stipendia v aktuálním akademickém 

roce je směrodatný celkový studijní průměr studenta za všechny předchozí 



3 
 

akademické roky studia daného studijního programu, který student získá do konce 

prodlouženého zkouškového období jarního semestru předchozího akademického 

roku. 

 

6. Stipendium je poskytnuto všem studentům splňujícím podmínky, a to bez nutnosti 

podávat žádost. Stipendium je vypláceno dvakrát ročně. V podzimním semestru  

za 4 měsíce studia, v jarním semestru za 6 měsíců studia. Prospěchové stipendium 

student nepobírá za červenec a srpen. 

 

7. Podklad pro vyplacení stipendia po odsouhlasení navržené výše děkanem připraví 

studijní oddělení a schválí proděkan pro záležitosti studentů. 

 

8. Zdrojem financování je stipendijní fond LF MU, příjmy z poplatků za studium ve 

studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce a další zdroje LF MU určené na 

vzdělávací činnost. 

 

II. Stipendijní program pro studenty reprezentující LF MU 
 

1. Účelem stipendia je podporovat studenty v činnostech, které pomáhají šířit osvětu, 
příspívají k reprezentaci LF MU, podporují její dobrou pověst, zvyšují její renomé 
před veřejností a motivují ke spolupráci a komunikaci uvnitř fakulty i mimo ni. 
 

2. Stipendium lze přiznat studentům, kteří se účastní akcí reprezentujících LF MU v 
tuzemsku či v zahraničí: 
a) jako člen AS, funkcionář studentského spolku, sportovní reprezentant  

na akcích, které nejsou pořádány LF MU, 
b) jako pořadatel, spolupořadatel nebo organizátor akcí pořádaných LF MU. 

 
3. Stipendium dle odstavce 2, písm. a) je jednorázové a může být hrazeno do výše 

prokázaných vzniklých výdajů za ekonomické jízdné a ubytování spojených  
s výkonem funkce, nejvýše však do 10.000,- Kč. O přiznání stipendia rozhoduje  
na žádost studenta proděkan pro záležitosti studentů.  
 

4. Stipendium uvedené pod odstavcem 2, písm. b) shora je oceněním přínosu studenta 
při organizování reprezentační akce. Výši stipendia navrhuje organizátor akce  
v závislosti na významu akce. Návrh může být podán i po uskutečnění akce. O 
přiznání stipendia rozhoduje proděkan pro záležitosti studentů. 
 

5. Zdrojem financování je stipendijní fond LF MU, příjmy z poplatků za studium ve 
studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce, případně další zdroje fakulty. 

 
 

III. Stipendijní program pro podporu  
účasti studentů na odborných akcích 

 
1. Účelem stipendia je motivovat a podporovat nadané studenty k aktivní účasti  

na odborných akcích konaných v tuzemsku i zahraničí a vést je k další studentské 

vědecké činnosti.  
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2. Stipendium lze přiznat: 

a) za aktivní účast na odborné akci nebo konferenci, zejména formou prezentace 

vlastních výsledků Studentské vědecké odborné činnosti (dále jen SVOČ) 

prostřednictvím posteru nebo autorského ústního příspěvku, 

b) k pokrytí nákladů spojených s účastí na výuce v programu s rozšířenou vědeckou 

přípravou P-PooL. 

 

3. Stipendium může být uděleno studentovi, který je navržen k aktivní účasti na odborné 

konferenci konané v tuzemsku nebo v zahraničí: 

a) garantem studovaného oboru či programu, 

b) garantem či školitelem programu P-PooL, 

c) garantem Studentské vědecké konference (dále jen SVK) nebo školitelem 

SVOČ, 

d) školitelem či vedoucím zaměstnancem školícího pracoviště u postgraduálního 

studenta. 

 

4. Stipendium hrazené ze stipendijního fondu může být poskytnuto do výše prokázaných 

vzniklých výdajů za konferenční poplatek, ekonomické jízdné a ubytování související 

s absolvovanou akcí. Výše stipendia hrazeného ze stipendijního fondu může činit 

nejvýše: 

a) 5.000,- Kč pro odbornou konferenci v tuzemsku  

b) 10.000,- Kč pro odbornou konferenci v zahraničí 

c) 15.000,- Kč pro odbornou konferenci konanou mimo Evropu. 

Výše stipendia hrazeného z jiného zdroje, než je stipendijní fond, není omezena.  

5. Žádost o přiznání stipendia podává student. Přílohou žádosti jsou doklad o přijetí 

příspěvku k prezentaci na odborné akci a doporučení garanta nebo školitele.  

O žádosti rozhoduje proděkan pro záležitosti studentů.  

 

6. Zdrojem financování je stipendijní fond fakulty, příjmy z poplatků za studium  

ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce, případně další zdroje fakulty 

určené na vzdělávací činnost nebo zdroje poskytnuté externím subjektem. 

 
 

IV. Stipendijní program na podporu studentů vyjíždějících  
na zahraniční stáže v rámci výměn organizovaných MU 

 
1. Účelem stipendia je podporovat studenty při studiu v zahraničí v rámci programů a 

aktivit, na jejichž organizaci se podílí MU (Erasmus+, Freemover, studium na 

partnerských univerzitách atd.).  

 

2. Stipendium může být přiznáno za účast na zahraničním pobytu v délce minimálně 

jednoho semestru, až do výše 100% prokázaných vzniklých výdajů za ekonomické 

jízdné 1x do místa pobytu a 1x zpět, nejvýše však 10.000,- Kč. 

 

3. Žádost o přiznání stipendia podává student. Přílohou žádosti jsou doklady o účelně 

vynaložených nákladech na ekonomické jízdné. O přiznání stipendia rozhoduje 

proděkan pro záležitosti studentů. 
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4. Zdrojem financování je stipendijní fond LF MU a další zdroje fakulty určené na 

vzdělávací činnost. Na udělení stipendia není nárok a nemusí být uděleno zejména z 

důvodu nedostatku zdrojových prostředků. 

 
 

V. Stipendijní program na podporu tvůrčí, vědecké,  
výzkumné a pedagogické činnosti studentů 

 

1. Účelem stipendia je podporovat a dále rozvíjet tvůrčí činnost studentů v oblasti 

vědecko-výzkumných a pedagogických aktivit LF MU. 

  

2. Stipendium může být přiznáno: 

a) studentům bakalářského, navazujícího magisterského a magisterského studia, 

kteří jsou prokazatelně zapojeni do řešení vědecko-výzkumných aktivit v rámci 

SVOČ na ústavech, klinikách a v laboratořích LF MU, 

b) studentům, kteří se v rámci SVK konané na LF MU, nebo při reprezentování LF 

MU na celostátních či mezinárodních studentských vědeckých konferencích, 

umístí na I. – III. místě, 

c) studentům zapojeným do specifického výzkumu, výzkumných záměrů, 

výzkumných center a do aktivit souvisejících s řešením projektů a grantů, 

d) studentům všech studijních programů za jejich pedagogickou aktivitu  

na pracovištích LF MU. 

 

3. V případě SVOČ (odst. 2, písm. a), se stipendium vyplácí jednou za semestr  

v maximální výši 3.000,- Kč. Výše stipendia za umístění se na SVK (odst. 2, písm. b) 

je v kompetenci garanta konference. Výše stipendií za ostatní tvůrčí činnost (odst. 2, 

písm. c), d) musí být odsouhlasena správcem zakázky, prostřednictvím které 

 je daná činnost na fakultě realizována, rozpočtována a účtována. 

 

4. Návrh na udělení stipendia za práci v rámci SVOČ (odst. 2, písm. a) podávají vedoucí 

ústavů a klinik na výzvu studijního oddělení. Návrh na udělení stipendia  

za umístění se na I. až III. místě SVK (odst. 2, písm. b) předkládá garant konference 

SVK. Stipendia za ostatní tvůrčí činnost (odst. 2, písm. c, d) navrhují řešitelé projektů 

případně přednostové klinik, kateder a ústavů LF MU. 

 

5. O přiznání stipendia rozhoduje proděkan pro záležitosti studentů. 

 

6. Zdrojem financování je stipendijní fond LF MU, příjmy z poplatků za studium ve 

studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce, další zdroje fakulty určené na 

vzdělávací nebo vědeckou a výzkumnou činnost, dary třetích osob, zdroje poskytnuté 

MU nebo externím subjektem. Na udělení stipendia není nárok a nemusí být uděleno 

zejména z důvodu nedostatku zdrojových prostředků. 

 

VI. Cena děkana 
 

1. Účelem stipendia je ocenit studenty pregraduálních studijních programů za 
dlouhodobé mimořádné studijní výsledky, za tvůrčí, vědecko-výzkumné, humanitární, 
či jiné aktivity, jež přesahují rámec běžného studia a jsou významným činitelem 
zvyšování kvality a dobrého jména LF MU.  
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2. Cena může být udělena jednou ročně studentům zapsaným na LF MU v prezenčních 
bakalářských, navazujících magisterských a magisterských studijních programech, 
vyjma studijních programů realizovaných v anglickém jazyce. Oceněné kategorie jsou 
následující: 
a) Cena děkana za vynikající studijní výsledky v průběhu studia, 
b) Cena děkana za vynikající vědecký výkon, 
c) Cena děkana za mimořádný přínos LF MU. 

 
3. Cena děkana dle odst. 2, písm. a), je oceněním nejlepších studentů absolventských 

ročníků. Podmínkou je dosažení studijního průměru do 1,11 včetně za celkovou dobu 
studia (tzv. vážený průměr podle čl. 17 odst. 2 SZŘ MU, vypočtený z podkladů v IS 
MU). U studentů po 2. semestru navazujícího magisterského studia se do průměru 
započítává i vážený studijní průměr z bakalářského studia (vypočtený z podkladů v 
IS MU nebo převzatý z výpisu o předchozím studiu na jiné škole). 
 

4. Cena děkana dle odst. 2, písm. b), je oceněním studentů, kteří v průběhu studia 
dosáhnou mimořádných vědecko-výzkumných úspěchů. Současně student musí být 
prvním nebo druhým autorem odborného článku publikovaného v impaktovaném 
časopise v kategorii Q1, Q2. 

 

5. Cena děkana dle odst. 2, písm. c) je oceněním studentů, kteří se během svého studia 
zaslouží o rozvoj občanské společnosti veřejně prospěšnými aktivitami, osvětovou 
činností, humanitární pomocí nebo dosáhnou významných úspěchů v oblasti kultury 
a sportu. 

 
6. Výše stipendia činí 10.000,- Kč v každé kategorii. Počet oceněných studentů  

v kategorii a) je určen množstvím studentů splňujících studijní průměr dle odstavce 3. 
V kategoriích b) a c) jsou oceněni nejvýše 3 studenti. 

 

7. Návrhy na ocenění v kategorii dle odst. 2 písm. a) podává studijní oddělení. Návrhy 
na ocenění v kategoriích dle odst. 2 písm. b) a c) podává garant programu, garant či 
školitel programu P-PooL, garant či školitel SVOČ, vedoucí pracoviště nebo 
proděkan.  

  
8. O vítězích Ceny a přiznání stipendia rozhoduje děkan po projednání na poradě vedení 

LF MU. Cenu lze také neudělit. 
 

9. Cena děkana je vyhlašována každoročně, zpravidla v únoru příslušného kalendářního 
roku.  

 

10. Zdrojem financování je stipendijní fond LF MU, příjmy z poplatků za studium ve 
studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce, zdroje fakulty určené  
na vzdělávací činnost a dary třetích osob. 

 

VII. Stipendijní program pro podporu studentů  
v programu s rozšířenou vědeckou přípravou P-PooL 

 
1. Účelem stipendia je průběžně motivovat a podporovat nadané studenty k aktivní  

a trvalé účasti v programu studia s rozšířenou vědeckou přípravou P-PooL a ocenit 
je za jejich výzkumnou činnost. 
 

2. Stipendium může být uděleno aktivním studentům od 3. až 11. semestru oboru 
Všeobecné lékařství, kteří jsou zařazeni do programu s rozšířenou vědeckou 
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přípravou P-PooL a jsou zároveň plně zapojení do všech aktivit P-PooL, včetně 
prokazatelné a samostatné vědecké činnosti. 
 

3. Výše stipendia činí maximálně 6.000,- Kč za předchozí ukončený semestr. 
Stipendium je udělováno nejdříve po 3. semestru studia, vždy v říjnu a únoru. Udělení 
stipendia a jeho výši navrhuje školitel po posouzení aktivit studenta za uplynulý 
semestr. Součástí návrhu stipendia je zhodnocení těchto aktivit. Stipendium lze 
v případě nedostatečné aktivity studenta udělit ve snížené výši, případně jej neudělit 
vůbec. 
 

4. Podklady k vyplacení stipendia zpracovává a schvaluje studijní oddělení. 
 

5. Zdrojem financování je stipendijní fond LF MU a další zdroje fakulty určené na 
vzdělávací činnost. 
 
 

VIII. Stipendijní program na podporu 
postgraduálního studia v anglickém jazyce 

 
1. Účelem stipendijního programu je motivovat studenty k postgraduálnímu studiu  

v anglickém jazyce. 
 

2. Stipendium lze přiznat studentovi v prezenční formě postgraduálního studia  
v anglickém jazyce. Stipendium je nově přiznáno nejvýše deseti studentům v jednom 
akademickém roce. Přiznané stipendium je následně vypláceno do 8. semestru  
studia včetně.  

 

3. Stipendium je vypláceno měsíčně ve výši 12.000,- Kč za jeden započatý měsíc studia. 
Pokud bylo o udělení rozhodnuto po zahájení semestru, vyplácí se stipendium i 
zpětně za každý započatý měsíc studia v daném semestru. 

 

4. Pokud je uchazečů o stipendium více jak 10 v akademickém roce, je stipendium 
přiznáno děkanem na návrh výběrové komise. Výběrová komise se skládá z 1) 
proděkana pro vědu, doktorské studium a organizační rozvoj, 2) proděkana pro 
anglické studium a internacionalizaci, 3) proděkana pro výuku v preklinických oborech 
všeobecného lékařství a přijímací řízení, 4) proděkana pro rozvoj a studium v 
klinických oborech všeobecného lékařství, 5) proděkana pro kvalifikační rozvoj a 
akademické záležitosti. Komise rozhoduje na základě většinového hlasování. 
Při svém rozhodování výběrová komise zohledňuje výsledky přijímacího řízení, 
předchozí zkušenosti v oblasti vědy, výzkumu a pregraduálního studia, motivace ke 
studiu a plán dizertačního projektu. V případě potřeby jsou uchazeči o stipendium 
přizvání k osobnímu pohovoru.  
 

5. Stipendium může být odejmuto děkanem na základě návrhu školitele a příslušné 
oborové rady v případě, že student neplní semestrální náplně v rámci realizace 
individuálního studijního plánu. Pro odejmutí a zastavení stipendia se přiměřeně 
použijí podmínky zastavení stipendia v doktorských programech uskutečňovaných 
v českém jazyce. 
 

6. Zdrojem financování je stipendijní fond LF MU, příjmy z poplatků za studium ve 
studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce, další zdroje fakulty určené na 
vzdělávací činnost a zdroje poskytnuté externím subjektem. 
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7. V případě, že student nesplní podmínky pro zápis do druhého semestru studia, jsou 
náklady na stipendium v prvním semestru zpětně uhrazeny ze zdrojů školícího 
pracoviště studenta.  
 

 

IX. Stipendijní program na podporu studentů,  
kteří úspěšně složí zkoušky USMLE 

 
1. Účelem stipendia je motivovat studenty ke složení zkoušky USMLE (United States 

Medical Licencing Examination) Step 1 nebo Step 2 a podpořit je při navazování další 
spolupráce s významnými celosvětovými institucemi. 
 

2. Stipendium lze přiznat studentovi, který je zapsán v magisterském studijním 
programu Všeobecné lékařství, a který před ukončením studia úspěšně vykonal 
zkoušku USMLE Step 1 nebo USMLE Step 2. 
 

3. Stipendium je uděleno na základě žádosti studenta doložené potvrzením o úspěšném 
absolvování zkoušky a je poskytnuto do výše prokázané platby za vykonání zkoušky 
(examination fee), max. do výše 25.000,- Kč. Žádost o stipendium musí být podána 
nejpozději do 1 roku od vykonání zkoušky.  
 

4. O žádosti studenta rozhoduje proděkan pro záležitosti studentů. 
 

5. Zdrojem financování je stipendijní fond LF MU, případně příjmy z poplatků za studium 
ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce. 
 

 

X. Stipendijní program na podporu krátkodobých,  
výzkumných stáží studentů 

 

1. Účelem stipendijního programu je zapojit pregraduální studenty do vědecko-
výzkumných aktivit LF MU, podporovat studenty v získání tuzemských i zahraničních 
odborných zkušeností a motivovat je ke sdílení dobré praxe. 
 

2. Stipendium může být uděleno studentovi bakalářského, navazujícího magisterského 
nebo magisterského studijního programu k absolvování krátkodobé výzkumné stáže 
v ČR nebo v zahraničí, na základě doporučení: 
a) garanta studovaného oboru či programu 

b) garanta či školitele programu P-PooL 

c) garanta SVK nebo školitele SVOČ. 

 

3. Podmínkou udělení stipendia je doba trvání stáže v rozmezí 31 – 90 dnů a předpoklad 
spolufinancování stáže z dalších zdrojů, jako jsou programy mobility, projekty nebo 
výzkumné granty. 

 

4. Výše stipendia hrazeného z jiného zdroje je plně v kompetenci poskytovatele. Výše 
stipendia hrazeného ze stipendijního fondu může být proplacena do výše 
prokázaných vzniklých výdajů za ekonomické jízdné a ubytování na stáži. Maximální 
výše příspěvku však činí: 
a)   5 000,-  Kč na stáž v tuzemsku, 

b) 10 000,-  Kč na stáž v rámci Evropy, 

c) 15 000,-  Kč na stáž mimo Evropu. 
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5. Stipendium se přiznává na žádost studenta. Přílohou žádosti je vyčíslení 
předpokládaných nákladů a doporučení garanta nebo školitele dle odst. 2.  

 
6. O přiznání stipendia rozhoduje děkan. 

 

7. Zdrojem financování je stipendijní fond LF MU, případně další zdroje fakulty určené 
na vzdělávací činnost. Stipendium na podporu na podporu krátkodobých výzkumných 
stáží může být financováno i z jiných zdrojů poskytnutých externím subjektem nebo z 
příjmů z poplatků za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce. 
Na udělení stipendia není nárok a nemusí být uděleno zejména z důvodu nedostatku 
zdrojových prostředků.  

 
XI. Cena děkana pro zahraniční studenty - Excellence Award 

 

1. Účelem stipendia Excellence Award je ocenit studenty pregraduálních studijních 

programů „General Medicine“ a „Dentistry“ v anglickém jazyce za mimořádné studijní 

výsledky, přínos LF MU a výzkumnou činnost, které jsou významným činitelem 

zvyšování kvality a dobrého jména LF MU.  
 

2. Výše stipendia činí 10.000,- Kč na studenta.  

 

3. Návrhy na ocenění podává proděkan pro anglické studium a internacionalizaci.  

 

4. O vítězích Ceny a přiznání stipendia rozhoduje děkan po projednání na poradě vedení 

LF. Studijní prospěch je vodícím, ne však jediným kritériem. Při udélení lze 

přihlédnout také k jiným kritériím, zejména zásluhám studenta pro komunitu, 

akademickou obec či jeho výzkumnou práci. Cenu lze také neudělit. 

 

5. Excellence Award je vyhlašována každoročně, zpravidla v únoru příslušného 

kalendářního roku.  

 

6. Zdrojem financování jsou příjmy z poplatků za studium ve studijním programu 

uskutečňovaném v anglickém jazyce. 

 

 

XII. Stipendijní program na podporu studentských mobilit v rámci doktorského 

studijního programu (DSP) 

 

1. Účelem stipendia je podpora studentů doktorských studijních programů (dále jen 

"DSP"), kteří vyjíždí na prezenční zahraniční studijní pobyt nebo praktickou stáž            

v délce trvání alespoň 30 dní (dále jen „stáž“). Na stáže kratší než 30 dní lze 

stipendium získat pouze ve vyjímečných a opodstatněných případech. 

 

2. Stipendium lze též použít pro podporu stáže v rámci tzv. studia pod dvojím vedením 

(Cotutelle) nebo za účelem splnění jedné z podmínek udělení evropského doktorátu 

(zahraniční stáž v délce min. 3 měsíců). Uchazeč o stipendium může požádat o 

přidělení financí také pro výjezd na svou alma mater v zahraničí. Pobyty ve Slovenské 

republice nejsou z tohoto stipendijního programu podpořeny. Přidělené stipendium 

lze kombinovat s prostředky získaných z jiných stipendijních programů či zdrojů.  
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3. Stipendium může být použito na pokrytí výdajů na ubytování, cestovného a 

stravného. Výše stipendia činí nejvýše 50 000,- Kč pro stáž v Evropě a nejvýše 60 

000,- Kč pro stáž mimo Evropu. Stipendium je vypláceno jednorázově předem. 

Vyplacení stipendia během stáže či až po skončení stáže je možné pouze ve 

výjimečných případech.  

 

4. Žádost o stipendium se podává proděkanovi pro vědu, doktorské studium a 

organizační rozvoj prostřednictvím Úřadovny IS MU elektronickým formulářem 

„Podání žádosti o stipendium na podporu mobility v rámci DSP / Application for a 

scholarship to support a trip abroad - doctoral studies“. Součástí žádosti je uzavřená 

dohoda o stáži (formulář Learning Agreement for Traineeships pro výjezdy v rámci 

programu Erasmus+ a Training Agreement pro stáže v rámci ostatních mobilitních 

programů nebo mimo mobilitní programy). Rozhodnutí o celkové výši stipendia v 

závislosti na délce absolvované stáže je na individuálním posouzení proděkana. 

Žádost lze podat opakovaně.  

 

5. Žádost schvaluje proděkan pro vědu, doktorské studium a organizační rozvoj. 

 

6. Podmínkou čerpání stipendia je doložení smlouvy o stáži dle bodu 4.  V případě 

nevycestování a nedoložení potvrzeného dokumentu o absolvování stáže, 

tedy formuláře Learning Agreement for Traineeships pro výjezdy v rámci programu 

Erasmus+, a formuláře Confirmation of Placement Period pro ostatní výjezdy, se 

stipendium vrací v plné výši.  

 

7. Zdrojem financování jsou projekty: Interní projekt 3/A (Posílit mezinárodní prvky v 

doktorském studiu i požadavky na doktorandy v kontextu internacionalizace) a projekt 

Program na podporu strategického řízení vysokých škol pro roky 2022-2025, číslo 3.1 

(Mezinárodní excelence doktorského studia). Na udělení stipendia není nárok a 

nemusí být uděleno zejména z důvodu nedostatku zdrojových prostředků. 

Čl. 3 

Pravidla pro podávání žádostí  
 

1. Žádosti o přiznání stipendia lze podat korespondenčně nebo osobně na podatelně LF 
MU. Studenti pregraduálních studií mohou podat žádost rovněž na Studijním oddělení 
LF MU, studenti postgraduálního studia mohou podat žádost rovněž na Oddělení pro 
kvalifikační rozvoj LF MU. 
 

2. Žádosti se podávají prostřednictvím formuláře vzorových žádostí, dostupného na 
webových stránkách LF MU.  

 

3. Součásti žádostí: 
a. Součástí žádostí u stipendijních programů II., III. a X. je vyčíslení 

předpokládaných nákladů. Má-li být účast studenta na akci spolufinancována  
z jiných zdrojů (programů mobility, grantů, projektů a na základě jiných žádostí 
podaných na MU také dosud neschválených), má žadatel povinnost tuto 
informaci uvést, včetně výše příspěvku, pokud je známa; stipendium je v případě 
schválení vyplaceno po předložení účelně vynaložených dokladů za ekonomické 
jízdné, ubytování, případně konferenčního poplatku. 

https://is.muni.cz/auth/do/med/web_lf_mu/veda_a_vyzkum/doktorske_studium/mobilitni_programy/Learning_Agreement_for_Traineeships.doc
https://is.muni.cz/auth/do/med/web_lf_mu/veda_a_vyzkum/doktorske_studium/mobilitni_programy/Training_Agreement.docx
https://is.muni.cz/auth/do/med/web_lf_mu/veda_a_vyzkum/doktorske_studium/mobilitni_programy/Learning_Agreement_for_Traineeships.doc
https://is.muni.cz/auth/do/med/web_lf_mu/veda_a_vyzkum/doktorske_studium/mobilitni_programy/Confirmation_of_Placement_Period.docx
https://www.med.muni.cz/studenti/formulare
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b. Součástí žádosti u stipendijních programů IV. je předložení účelně vynaložených 
dokladů za ekonomické jízdné. 

c. Součástí žádosti stipendijního programu IX. je předložení potvrzení o úspěšném 
absolvování zkoušky USMLE a dokladu o platbě zkoušky. 
 

4. Není-li výslovně uvedeno, že stipendium lze přiznat i zpětně, musí být žádosti 
předkládány v dostatečném časovém předstihu. U stipendijních programů II., III. a X 
musí být žádosti podány alespoň 6 týdnů před konáním akce, v rámci níž má být 
student podpořen stipendiem. Pokud se jedná o pravidelně konané akce (výroční 
setkání apod.) informuje student (případně spolek) vedení fakulty o harmonogramu 
akcí vždy na celý semestr. Uplynutí termínu lze prominout jen v odůvodněných 
případech a se souhlasem děkana. 
 

5. Schválení žádosti o stipendium z programů II. a III. do 5.000,- Kč na jednoho studenta 
a rok je plně v kompetenci příslušného proděkana pro záležitosti studentů. Žádosti  
s vyšší předpokládanou částku schvaluje děkan na poradě vedení LF MU.  

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Výkladem jednotlivých ustanovení a aktualizací tohoto opatření je pověřen proděkan 
pro záležitosti studentů LF MU. 
 

2. Kontrolu dodržování ustanovení tohoto opatření provádí tajemník LF MU. 
 

3. Účinností tohoto opatření se zrušují dříve vyhlášené stipendijní programy děkanem 
LF MU.  
 

4. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění, vyjma Čl. 2 bodu „I 
Stipendijní program prospěchový“, který nabývá účinnosti dne 1. 9. 2023. Pro 
Stipendijní program prospěchový se pro akadamický rok 2022/2023 použije úprava 
dle opatření LF MU č. 6/2021 ze dne 5. 5. 2022, č. j.:MU-
IS/132018/2021/1446189/LF-5. 

 

5. Účinností tohoto opatření se zrušuje opatření LF MU č. 6/2021 ze dne 5. 5. 2022, 

č. j.:MU-IS/132018/2021/1446189/LF-5. 

 

 
 

 
V Brně dne 

 
 
 
 
 
 
 

 
prof. MUDr. Martin Repko, PhD. 
           děkan LF MU 
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