Opatření FSS MU č. 16 /2021
SOUPIS STIPENDIJNÍCH PROGRAMŮ FAKULTY SOCIÁLNÍCH STUDIÍ
MASARYKOVY UNIVERZITY 2022
Stipendijní programy Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (dále jen
„fakulta“) jsou vyhlašovány v souladu s platným Stipendijním řádem Masarykovy
univerzity.
V roce 2022 jsou vyhlášeny následující skupiny stipendijních programů:
(1)
Stipendijní programy ocenění děkana
(2)
Stipendijní programy pro podporu talentovaných studentů
(3)
Stipendijní programy mobilit
(4)
Stipendijní programy studentských asistentů
(5)
Stipendijní programy sociální
(6)
Stipendijní programy na podporu aktivní studentské činnosti
Tento soupis shrnuje podmínky pro udělení stipendií v jednotlivých programech a
celkovou výši stipendia, která je v nich vyplácena. Děkan může rozhodnout o
přesunech částek na stipendia až do výše 10 % programu, jehož částka má být
navýšena, mezi kterýmikoliv programy s výjimkou programu 4 (Stipendijní programy
studentských asistentů). Pro tento přesun není za podmínky zachování celkové výše
stipendia pro celý soupis stipendijních programů v daném roce nutný souhlas AS FSS.

1. STIPENDIJNÍ PROGRAMY OCENĚNÍ DĚKANA
1A. Stipendijní program pro udělování cen děkana Fakulty sociálních studií
(1) Účelem stipendia je ocenění nejlepšího studenta bakalářského studijního
programu, nejlepšího studenta magisterského navazujícího studijního programu,
nejlepšího studenta doktorského studijního programu a nejlepšího studenta
magisterského navazujícího studijního programu v anglickém jazyce pro rok 2022,
a to v souladu se statutem této ceny. Účelem stipendia je motivovat studenty k
aktivitám, které mohou pomoci reprezentovat fakultu a zvyšovat její kredit jak v
rámci Masarykovy univerzity, tak i na veřejnosti.
(2) Stipendijní program je vyhlášen od 1. 1. 2022.
(3) Okruh studentů, kteří mají na stipendium nárok, a podmínky pro jeho přidělení:
určená částka se udělí jako jednorázové stipendium, které bude vyplaceno
studentům, kteří jsou v daném studijním programu ve standardní době studia a byli
vybráni v souladu se statutem této ceny. Program je určen pouze pro studenty
fakulty.
(4) Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty.
(5) Na tento stipendijní program je v roce 2022 vyčleněna částka 80 tis. Kč.
(6) Přidělení stipendia přiznává děkan.
1B. Stipendijní program pro oceňování účastníků odborné konference I. A. Bláhy
(1) Účelem stipendia je ocenění účastníků odborné konference excelentních
bakalářských prací I. A. Bláhy. Účelem stipendia je motivace k dosahování
vynikajících studijních výsledků, které umožní zvyšování kvality vzdělávacího
procesu a reprezentaci fakulty na veřejnosti.
(2) Stipendijní program je vyhlášen od 1. 1. 2022.
(3) Okruh studentů, kteří mají na stipendium nárok, a podmínky pro jeho přidělení:
určená částka se udělí jako jednorázové stipendium, které bude vyplaceno aktivně
vystupujícím účastníkům konference I. A. Bláhy. Účastníky konference nominují
vedoucí kateder ze studentů, kteří obhájili své bakalářské diplomové práce v
jarním semestru 2021 nebo podzimním semestru 2021. Každý program
bakalářského studia v českém i v anglickém jazyce má právo nominovat jednoho
účastníka. Program je určen pouze pro studenty fakulty.
(4) Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty.
(5) Na tento stipendijní program je v roce 2022 vyčleněna částka 60 tis. Kč.
(6) Přidělení stipendia přiznává proděkan pro studium.
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2. STIPENDIJNÍ PROGRAMY PRO PODPORU TALENTOVANÝCH STUDENTŮ
2A. Stipendijní program pro podporu mimořádných odborných výkonů studentů
fakulty v bakalářských a navazujících magisterských programech
(1) Účelem stipendia je oceňování studentů dosahujících mimořádných odborných
výkonů, které vedou ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu a reprezentaci
fakulty na veřejnosti. Za tyto mimořádné výkony jsou považovány především účast
na odborných projektech kateder a výzkumných pracovišť a individuální či
kolektivní odborné aktivity (např. účast na odborných konferencích nebo
soutěžích), jež podporují třetí roli fakulty, společenskou odpovědnost a zvyšují její
reputaci ve veřejném prostoru. Posouzení toho, co je mimořádný odborný výkon,
se se liší podle stupňů studia.
(2) Stipendijní program je vyhlášen od 1. 1. 2022.
(3) Okruh studentů, kteří mají na stipendium nárok, a podmínky pro jeho přidělení:
žádost o udělení stipendia podávají akademičtí zaměstnanci nebo odborní
pracovníci fakulty, v odůvodněných případech studenti, a to výhradně uložením do
odevzdávárny v ISu (ZDE). Program je určen pouze pro studenty fakulty.
(4) Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty.
(5) Výše stipendia: návrh na výši stipendia je obsažen v žádosti (ZDE) o její udělení,
která povinně obsahuje:
(a) základní informace o žadateli (jméno a příjmení, titul, imatrikulační ročník,
studovaný obor, UČO, kontaktní bankovní účet);
(b) název projektu;
(c) specifikaci účelu/aktivit, na nějž/něž mají být požadované finanční
prostředky použity;
(d) specifikaci výše požadovaných finančních prostředků (výhradně v Kč);
(e) doklad o odborné garanci, udělené žadateli některým z akademických
pracovníků fakulty, podává-li žádost student;
(f) souhlas žadatele se zveřejněním souvisejících dat (jméno a příjmení, titul,
studovaný obor, účel, požadovaná částka) na webových stránkách fakulty.
Výše jednorázově udělovaného stipendia se odvíjí od výše prokázaných vzniklých
výdajů, související s absolvovanou akcí. Žadatel zároveň jednoznačným
způsobem doloží, že požadované výdaje jsou v souladu s pravidly efektivnosti a
maximální hospodárnosti. Stipendium může též finančně ocenit práci odvedenou
v rámci daného projektu, pokud je její povaha v souladu s čl. 1. O vlastní výši
rozhoduje pověřený proděkan. Rozhodnutí bere v úvahu účel a zaměření projektu,
výši požadované částky, stanovisko garanta žádosti a finanční rozpočet
stipendijního programu.
(6) O rozhodnutí jsou žadatelé informováni nejpozději 30 dní ode dne přijetí žádosti,
tj. dne, kdy je žádost o stipendium vložena do odevzdávárny v ISu. Součástí
rozhodnutí je i to, zda se určená částka uděluje jako jednorázové stipendium nebo
je vyplácena ve více částech v návaznosti na plnění cílů projektu.
(7) Úspěšný žadatel o stipendium je povinen vypracovat o dané aktivitě, na niž je
udělené stipendium vázáno, zprávu, kterou uloží v odevzdávárně v ISu do složky
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se svou žádostí ne později než 30 dní po realizaci projektu. Součástí zprávy je i
podepsané stanovisko garanta projektu výslovně konstatující, zda bylo/nebylo
dosaženo projektem předpokládaných cílů. V případě, že zpráva není
akceptována, je o tom žadatel informován do 15 dní pověřenou osobou. Jinak se
má za to, že byla akceptována. V případě, že je stipendium požadováno za
odborný výkon, který v době podání žádosti již proběhl, není nutné zprávu
odevzdávat.
(8) Žádost si nemůže podat žadatel, kterému již v kalendářním roce 2022 bylo uděleno
stipendium v tomto stipendijním programu, a dosud nebyla akceptována zpráva o
aktivitě, na níž bylo udělené stipendium vázáno.
(9) Na tento stipendijní program je v roce 2022 vyčleněna částka 100 tis. Kč.
(10)
Přidělení stipendia přiznává proděkanka pro studium.
2B. Stipendijní program pro oceňování publikačních aktivit studentů fakulty
(1) Účelem stipendia je oceňování studentů, kteří svými odbornými publikacemi
přispívají k vědeckému výkonu fakulty a jejímu dobrému jménu. Musí jít o
publikace, které i. jsou správně afiliovány na Fakultu sociálních studií Masarykovy
univerzity (vzor afiliace viz Příloha 1), ii. jsou přiřazeny k projektu řešenému na
Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, iii. mají parametry pro zařazení do
RIV.
(2) Jedná o následující typy publikací:
(a) článek v časopise databáze WoS nebo SCOPUS;
(b) odborná monografie vydaná (1) v mezinárodním nakladatelství (seznam
nakladatelství je uveden v Příloze 2), (2) v jiném nakladatelství;
(c) kapitola v odborné monografii vydaná (1) v mezinárodním nakladatelství,
(2) v jiném nakladatelství.
(d) Pravidla pro počítání kvartilů časopisů WoS a SCOPUS
i)
Je-li časopis v databázi WoS i SCOPUS, počítá se WoS;
ii)
Kvartil časopisu se počítá podle pravidla „vyšší bere“, tj. pokud je časopis
ve více oborech, počítá se nejvyšší kvartil;
iii)
Kvartil WoS časopisu se určuje podle Article Influence Score (AIS),
kvartil SCOPUS časopisu podle Scimago Journal Rank (SJR).
(3) Stipendijní program je vyhlášen od 1. 1. 2022.
(4) Okruh studentů, kteří mají na stipendium nárok, a podmínky pro jeho přidělení:
program je určen pouze pro studenty fakulty. Návrh na udělení stipendia podávají
studenti. Návrhy se podávají na příslušném formuláři (ZDE) do IS (ZDE).
(5) Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty.
(6) Maximální výše stipendia za jednotlivé typy publikací v roce 2022 je součástí
Přílohy 1 k tomuto soupisu.
(7) Žádost povinně obsahuje:
(a) základní informace o žadateli (jméno a příjmení, titul, UČO, kontaktní bankovní
účet);
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(b) i. plný bibliografický údaj publikace, ii. zařazení publikace do kategorie
publikací, za které je stipendium přidělováno (viz článek 2), iii. jedná-li se o
časopis v databázích WoS a SCOPUS uvádí se aktuální kvartil časopisu, je-li
časopis v prvním decilu (DEC1), pak se uvádí tato informace;
(c) publikovaný text. Je-li však dohledatelný elektronicky, stačí odkaz na publikaci;
(d) doklad záznamu o dané publikaci v informačním systému MU;
(e) výše autorského podílu studenta (vyjádřeného v procentech) odsouhlasenou
všemi spoluautory (stačí prosté vyjádření žadatele, že všichni spoluautoři
souhlasí s výší autorského podílu žadatele);
(f) souhlas žadatele se zveřejněním dat o udělení stipendia (jméno a příjmení,
titul, studovaný obor, data o textu, udělená částka) na webových stránkách
fakulty.
(8) O rozhodnutí jsou žadatelé informováni nejpozději 30 dní ode dne přijetí žádosti,
tj. dne, kdy je žádost o stipendium doručena na Oddělení pro výzkum a projektovou
podporu.
(9) Na tento stipendijní program je v roce 2022 vyčleněna částka 500 tis. Kč.
(10) Částku stipendia přiznává proděkan pro výzkum a doktorské studium na základě
posouzení typu publikace a studentova spoluautorského podílu.
2C. Stipendijní program pro oceňování nejlepších studentů fakulty
(1) Účelem stipendia je jednorázové ocenění studentů pregraduálního studia,
dosahujících vynikajících studijních výsledků a podpoření motivace studentů k
dosahování kvalitních výsledků ve studiu.
(2) Stipendium je udělované jednorázově pregraduálním studentům v prezenčních i
kombinovaných studijních programech za vynikající výsledky po uplynutí
rozhodného období.
(3) Stipendijní program je vyhlášen od 1. 1. 2022.
(4) Stipendium se přiznává ve čtvrtém týdnu semestru jako jednorázová dávka po
uzavření předposledního semestru standardní doby studia (tj. pátého v bc. studiu
a třetího v nmgr. studiu) všem studentům (tj. i více v jednom programu), kteří splní
podmínky pro jeho vyplacení. Podmínkou je minimální kreditový zisk (140 ECTS v
bc. studiu a 85 ECTS v nmgr. studiu).
(5) Stipendium se nevztahuje na studenty studijních programů vyučovaných v
anglickém jazyce.
(6) O stipendium není potřeba žádat, je přiznáno automaticky a poukázáno studentovi
do 30 dní od doby jeho vzniku na jeho bankovní účet.
(7) Stipendia budou udělena v následující výši:
(a) Kategorie 1: průměr 1,0: 20000 Kč
(b) Kategorie 2: průměr do 1,2: 12000 Kč
(c) Kategorie 3: průměr do 1,4: 8000 Kč
(8) Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty.
(9) Na tento stipendijní program je v roce 2022 je vyčleněna částka 1 milion Kč
(10)
Částku stipendia přiznává proděkanka pro studium.
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3. STIPENDIJNÍ PROGRAMY MOBILIT
3A. Stipendijní program na podporu dlouhodobých zahraničních stáží studentů
fakulty
(1) Účelem stipendia je podpořit mezinárodní mobilitu studentů, která vede ke
zvyšování kvality vzdělávacího procesu a reprezentaci fakulty na veřejnosti.
Dlouhodobými zahraničními stážemi se pro potřebu tohoto Soupisu rozumí
zahraniční studijní a pracovní pobyty v délce trvání ne kratší než jeden měsíc.
(2) Stipendijní program je vyhlášen od 1. 1. 2022
(3) Okruh studentů, kteří mají na stipendium nárok, a podmínky pro jeho přidělení:
žádost o udělení stipendia podávají studenti studijních programů v českém jazyce
na všech stupních studia, a to výhradně vložením do odevzdávárny v ISu (ZDE)
na elektronickém formuláři (ZDE). Stipendium je určeno pro studenty fakulty, kteří
jsou v době plánovaného začátku dlouhodobé zahraniční stáže ve všech svých
aktivních studiích na FSS ve standardní délce studia. Stipendium není určeno pro
mobility do místa trvalého pobytu žadatelů.
(4) Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty.
(5) Výše stipendia se odvíjí od délky a místa pobytu a je odvislá od paušálních
měsíčních částek stanovených pro danou zemi, dále pak podle skutečných
nákladů na dopravu do místa konání dlouhodobé zahraniční stáže a zpět.
Sazebník paušálních měsíčních částek je součástí Přílohy 2 tohoto soupisu.
Stipendium je možné přiznat každému studentovi v kalendářním roce 2022 pouze
jednou. Žádost v tomto stipendijním programu může podat jen student, který ve
stejném kalendářním roce nežádal o podporu v programu 3D. Není možné žádat
o podporu stejného pobytu zároveň v programech 3A a 3D. Není možné žádat o
podporu pobytů delších než 90 dní, které jsou zároveň plněním povinností v
předmětech FSSd0900 a FSSd0990.
(6) Stipendium je udělováno na základě individuálního posouzení každé žádosti, která
povinně obsahuje:
(a) základní informace o žadateli (jméno a příjmení, titul, imatrikulační ročník,
studovaný obor, UČO, kontaktní bankovní účet);
(b) termín a účel pobytu, název akce, zdůvodnění žádosti, předpokládaný
přínos pobytu;
(c) specifikaci výše požadovaných finančních prostředků (výhradně v Kč);
(d) doklad o odborné garanci, udělené žadateli některým z akademických či
odborných pracovníků fakulty (typicky vedoucím katedry, vedoucím
bakalářské nebo magisterské diplomové práce nebo školitelem disertační
práce);
(e) souhlas žadatele se zveřejněním souvisejících dat (jméno a příjmení, titul,
studovaný obor, účel, požadovaná částka) na webových stránkách fakulty;
(f) doklad o zárukách uskutečnění pobytu – obvykle akceptační dopis
hostitelské instituce (nutno doložit jako přílohu k žádosti);
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(g) informaci o tom, zdali a v jaké výši je/bude dlouhodobá stáž
spolufinancována z jiných zdrojů, včetně toho, je-li o toto financování
požádáno a dosud nebylo schváleno.
O udělení stipendia pro dlouhodobou zahraniční stáž rozhoduje dvakrát ročně
proděkan pro internacionalizaci a záležitosti studentů na základě návrhu komise,
složené z katedrových koordinátorů zahraničních pobytů a studentského senátora
nominovaného Studentskou komorou AS FSS. Rozhodnutí bere v úvahu účel a
zaměření pobytu, stanovisko odborného garanta žádosti a finanční rozpočet
programu pro dlouhodobou stáž.
(7) Kompletní žádost je nutno vložit do odevzdávárny v ISu vždy do 30. 4. nebo 31.
10. pro stáž probíhající v následujícím semestru podle pravidel pro vkládání do IS
(ZDE). V odůvodněných případech lze žádat o stipendium na stáž probíhající v
aktuálním semestru. O rozhodnutí o udělení nebo neudělení stipendia pro
dlouhodobou zahraniční stáž jsou žadatelé informováni nejpozději do 15 dnů ode
dne rozhodnutí pověřeného proděkana pro internacionalizaci a záležitosti
studentů.
(8) Úspěšný žadatel je povinen vypracovat o dané aktivitě, na niž je udělené
stipendium vázáno, zprávu (formulář ZDE), kterou uloží v odevzdávárně v ISu do
složky se svou žádostí, ne později než 30 dní po realizaci projektu. Součástí zprávy
je i podepsané stanovisko garanta projektu výslovně konstatující, zda bylo/nebylo
dosaženo projektem předpokládaných cílů. V případě, že zpráva není
akceptována, je o tom žadatel informován do 15 dnů pověřenou osobou. Jinak se
má za to, že byla akceptována.
(9) Žádost si nemůže podat žadatel, kterému dosud nebyla akceptována zpráva o
aktivitě, na níž bylo vázáno předchozí udělené stipendium v programu 3A nebo v
programu 3D.
(10) Na tento stipendijní program je v roce 2022 vyčleněna částka 1 000 tis. Kč.
(11) Přidělení stipendia přiznává proděkan pro internacionalizaci a záležitosti
studentů.
3B. Stipendijní program na podporu zahraničních výjezdů studentů fakulty
(1) Účelem stipendia je podpořit mezinárodní mobilitu studentů, která vede ke
zvyšování kvality vzdělávacího procesu a reprezentaci fakulty na veřejnosti.
Zahraničními výjezdy se pro potřeby tohoto Soupisu rozumí zahraniční pobyty v
délce trvání kratší než jeden měsíc.
(2) Stipendijní program je vyhlášen od 1. 1. 2022.
(3) Okruh studentů, kteří mají na stipendium nárok, a podmínky pro jeho přidělení:
žádost o udělení stipendia podávají studenti studijních programů v českém jazyce
na všech stupních studia, a to výhradně vložením do odevzdávárny v ISu (ZDE)
na elektronickém formuláři (ZDE). Žádost pro rok 2022 je možné vložit nejpozději
do 30. 11. 2022. Stipendium je určeno pro studenty fakulty, kteří jsou v době
plánovaného začátku zahraničního výjezdu ve všech svých aktivních studiích na
FSS ve standardní délce studia.
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(4) Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty.
(5) Výše stipendia na zahraniční výjezd se odvíjí od délky a místa pobytu a je odvislá
od paušálních jednorázových a denních částek stanovených pro danou zemi.
Denní paušální částka stipendia se přiznává maximálně na prvních 20 dní výjezdu.
Sazebník paušálních částek je součástí Přílohy 2 tohoto soupisu.
(6) Stipendium na zahraniční výjezd je udělováno na základě individuálního
posouzení každé žádosti, která obsahuje:
(a) základní informace o žadateli (jméno a příjmení, titul, imatrikulační ročník,
studovaný obor, UČO, kontaktní bankovní účet);
(b) termín a účel pobytu, název akce, zdůvodnění žádosti, předpokládaný
přínos pobytu;
(c) specifikaci výše požadovaných finančních prostředků (výhradně v Kč);
(d) doklad o odborné garanci, udělené žadateli některým z akademických či
odborných pracovníků fakulty (typicky vedoucím bakalářské nebo
magisterské diplomové práce nebo školitelem disertační práce);
(e) souhlas žadatele se zveřejněním souvisejících dat (jméno a příjmení, titul,
studovaný obor, účel, požadovaná částka) na webových stránkách fakulty;
(f) doklad o zárukách uskutečnění výjezdu – obvykle akceptační dopis
hostitelské instituce (nutno doložit jako přílohu k žádosti);
(g) informaci o tom, zdali a v jaké výši je/bude výjezd spolufinancován z jiných
zdrojů, včetně toho je-li o toto financování požádáno a dosud nebylo
schváleno.
O udělení či neudělení stipendia pro zahraniční výjezd a jeho celkové výši
rozhoduje pověřený proděkan pro internacionalizaci a záležitosti studentů.
Rozhodnutí bere v úvahu účel a zaměření pobytu, stanovisko odborného garanta
žádosti a finanční rozpočet programu pro zahraniční výjezd. Stipendium je možné
přiznat každému studentovi v kalendářním roce 2022 pouze jednou.
(7) rozhodnutí o udělení nebo neudělení stipendia na zahraniční výjezd jsou žadatelé
informováni nejpozději 30 dní ode dne přijetí žádosti, tj. dne, kdy je kompletní
žádost o stipendium vložena do odevzdávárny v ISu podle pravidel pro vkládání
(ZDE).
(8) Úspěšný žadatel je povinen vypracovat o dané aktivitě, na niž je udělené
stipendium vázáno, zprávu (ZDE), kterou uloží v odevzdávárně v ISu do složky se
svou žádostí, ne později než 30 dní po realizaci projektu. Součástí zprávy je i
podepsané stanovisko garanta projektu výslovně konstatující, zda bylo/nebylo
dosaženo projektem předpokládaných cílů. V případě, že zpráva není
akceptována, je o tom žadatel informován do 15 dnů pověřenou osobou. Jinak se
má za to, že byla akceptována.
(9) Žádost si nemůže podat žadatel, kterému dosud nebyla akceptována zpráva o
aktivitě, na níž bylo vázáno předchozí udělené stipendium v programu 3B.
(10) Na tento stipendijní program je v roce 2022 vyčleněna částka 500 tis. Kč.
(11) Přidělení stipendia přiznává proděkan pro internacionalizaci a záležitosti
studentů.
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3C. Stipendijní program pro studenty fakulty absolvující odborné praxe
(1) Účelem stipendia je podpořit aktivity studentů v rámci povinných a povinně
volitelných odborných praxí (definovaných příslušným oborem jako kredity typu A
a B), které vedou ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu a reprezentaci fakulty
na veřejnosti. Účelem programu není plná úhrada nákladů spojených s výkonem
dané praxe.
(2) Stipendijní program je vyhlášen od 1. 1. 2022.
(3) Okruh studentů, kteří mají na stipendium nárok, a podmínky pro jeho přidělení:
žádost o udělení stipendia podávají vedoucí kateder vždy ke 20. 4. a 20. 11. na
základě evidence studentů, kteří absolvovali povinné a povinně volitelné praxe,
kterou katedry vedou. Žádost je možno podat v kalendářním roce i zpětně.
Program je určen pouze pro studenty zapsané do studijních programů v českém
jazyce.
(4) Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty.
(5) Výše požadovaného stipendia je paušální a odvíjí se od délky a místa pobytu.
Sazebník paušálních částek je součástí Přílohy 2 tohoto soupisu. Vlastní návrh na
výši stipendia je obsažen v žádosti (ZDE) o její udělení, která dále povinně
obsahuje:
(a) základní informace o žadateli (jméno a příjmení, titul, trvalé bydliště,
imatrikulační ročník, studovaný obor, UČO, kontaktní bankovní účet);
(b) specifikaci předmětu, v jehož rámci praxe probíhá;
(c) místo praxe;
(d) specifikaci výše požadovaných finančních prostředků (výhradně v Kč); která
se odvíjí od délky praxe.
(e) souhlas žadatele se zveřejněním souvisejících dat (jméno a příjmení, titul,
studovaný obor, účel, požadovaná částka) na webových stránkách fakulty.
Podpořená praxe musí být absolvována mimo trvalé bydliště žadatele a zároveň
mimo Brno. V odůvodněných případech lze udělit výjimku. Stipendium se proplácí
po skončení praxe na základě předchozí žádosti. Pokud v daném stipendijním kole
přesahuje objem požadovaných finančních prostředků rozpočet programu, může
proděkan přistoupit k prioritizaci praxí v rámci povinných předmětů.
(6) O rozhodnutí jsou žadatelé informováni nejpozději 30 dní od skončení příslušného
stipendijního kola.
(7) Na tento stipendijní program je v kalendářním roce 2022 vyčleněna částka 175 tis.
Kč.
(8) O přidělení stipendia rozhoduje proděkanka pro studium na návrh vedoucího
katedry.
3D. Stipendijní program pro podporu zahraničních studijních nebo zahraničních
pracovních pobytů studentů DSP
(1) Účelem stipendia je podpora studentů doktorských studijních programů fakulty,
kteří v rámci plnění studijních povinností v povinných předmětech doktorského
studia získávají zkušenosti na zahraničních vysokých školách a institucích, kde
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(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)
(8)

(9)

(10)

prohlubují své odborné znalosti nebo praktické dovednosti související se
studovaným oborem a svou disertační prací. Stipendiem jsou podporovány
nepřetržité zahraniční pobyty ne kratší než 90 dní. Je nadstandardem, který má
studentům usnadnit rozvoj odborných znalostí nebo praktických dovedností v jejich
oblastech vzdělávání.
Stipendijní program je vyhlášen od 1. 1. 2022.
Stipendium je určeno studentům fakulty, kteří jsou v době plánovaného začátku
dlouhodobé zahraniční stáže ve standardní délce studia a kteří v semestrech,
začínajících v kalendářním roce, ve kterém je stipendijní program vypsán, nebo v
semestru následujícím, zapisují předmět FSS900 nebo FSS990,
Okruh studentů, kteří mají na stipendium nárok, a podmínky pro jeho přidělení:
žádost o udělení stipendia podávají studenti doktorského studia, a to výhradně
vložením do odevzdávárny v ISu (ZDE) na elektronickém formuláři (ZDE).
Stipendium není určeno pro mobility do země trvalého pobytu žadatelů.
Žádost v tomto stipendijním programu může podat jen student, který ve stejném
kalendářním roce nežádal o podporu v programu 3A. Není možné žádat o podporu
stejného pobytu zároveň v programech 3A a 3D.
Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty.
Výše stipendia je paušální. Sazebník paušálních měsíčních částek je součástí
Přílohy 2 tohoto soupisu. Stipendium je možné přiznat každému studentovi během
jeho doktorského studia pouze jednou.
Stipendium je udělováno na základě individuálního posouzení každé žádosti, která
povinně obsahuje:
(a) základní informace o žadateli (jméno a příjmení, titul, imatrikulační ročník,
studovaný obor, UČO, kontaktní bankovní účet);
(b) termín a účel pobytu, zdůvodnění žádosti, předpokládaný přínos pobytu;
(c) informaci o tom, v jaké výši je/bude pobyt financován z jiných zdrojů, a to i
v případě, je-li o toto financování požádáno a dosud nebylo schváleno;
(d) doklad o odborné garanci, udělené žadateli předsedou oborové rady
(„garantem“) jeho doktorského studijního programu s využitím stanoviska
školitele. Garance mimo jiné osvědčuje, že pobyt se kvalifikuje pro úplné
splnění povinností doktorského studia v předmětu FSSd0900 a FSSd0990;
(e) doklad o zárukách uskutečnění pobytu – obvykle akceptační dopis
hostitelské instituce (nutno doložit jako přílohu k žádosti);
(f) souhlas žadatele se zveřejněním souvisejících dat (jméno a příjmení, titul,
studovaný obor, účel, požadovaná částka) na webových stránkách fakulty
nebo v ISu;
(g) čestné prohlášení studenta o tom, ve kterém semestru si zapíše předmět
FSS900 nebo FSS990, jehož studijní povinnosti pobyt plní.
O udělení stipendia rozhoduje dvakrát ročně děkan. Rozhodnutí bere v úvahu
stanovisko garanta.
Kompletní žádost je nutno vložit do odevzdávárny v ISu (ZDE).
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(11) O rozhodnutí o udělení nebo neudělení stipendia pro dlouhodobý zahraniční
pobyt jsou žadatelé informováni nejpozději do 15-ti dnů ode dne rozhodnutí
děkana.
(12) Úspěšný žadatel je povinen vypracovat o dané aktivitě, na niž je udělené
stipendium vázáno, zprávu (formulář ZDE), kterou uloží v odevzdávárně v ISu do
složky se svou žádostí, ne později než 30 dní po skončení pobytu. Součástí zprávy
je i podepsané stanovisko garanta projektu výslovně konstatující, zda bylo/nebylo
dosaženo pobytem předpokládaných cílů. V případě, že zpráva není akceptována,
je o tom žadatel informován do 15 dnů pověřenou osobou. Jinak se má za to, že
byla akceptována.
(13)
Na tento stipendijní program je v roce 2022 vyčleněna částka 880 tis. Kč.
(14)
Přidělení stipendia přiznává proděkan pro výzkum a doktorské studium.
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4. STIPENDIJNÍ PROGRAMY STUDENTSKÝCH ASISTENTŮ
4A. Stipendijní program pro studentské asistenty kateder a výzkumných
pracovišť fakulty
(1) Stipendium je určeno studentům asistujícím při vědeckých a pedagogických
aktivitách jednotlivých kateder a výzkumných pracovišť fakulty. Tyto aktivity
přispívají ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu a reprezentaci fakulty na
veřejnosti. Jedná se o aktivity prospěšné akademické obci.
(2) Stipendijní program je vyhlášen od 1. 1. 2022.
(3) Okruh studentů, kteří mají na stipendium nárok, a podmínky pro jeho přidělení:
částka určená pro rozdělení ve stipendijním programu se přidělí katedrám a
výzkumným pracovištím fakulty s přihlédnutím k velikosti jejich rozpočtu pro rok
2022 a dalším zřetele hodným okolnostem. Katedry a instituty budou studentům
podle povahy asistence vyplácet stipendia v měsíčních či jednorázových
splátkách. Program je určen pro studenty fakulty, kteří jsou zapsáni v bakalářském,
navazujícím magisterském nebo doktorském studiu.
(4) Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty.
(5) Na tento stipendijní program je v roce 2022 vyčleněna částka 960 tis. Kč.
(6) Stipendium lze udělit studentům českých i anglických studijních programů všech
stupňů studia.
(7) Přidělení stipendia přiznává proděkanka pro stadium na základě návrhu vedoucího
katedry nebo výzkumného pracoviště FSS. Žádost obsahuje informaci o tom, jaká
aktivita byla konkrétně podpořena.
4B. Stipendijní program pro studentské asistenty děkanátu a účelových
pracovišť fakulty
(1) Stipendium je určeno pro studenty asistující při vědeckých a pedagogických
aktivitách děkanátu a účelových pracovišť fakulty. Tyto aktivity přispívají ke
zvyšování kvality vzdělávacího procesu na fakultě a jsou prospěšné akademické
obci.
(2) Stipendijní program je vyhlášen od 1. 1. 2022.
(3) Okruh studentů, kteří mají na stipendium nárok, a podmínky pro jeho přidělení:
částka určená pro rozdělení se přidělí jednotlivým pracovištím fakulty v poměru,
jenž odpovídá počtu studentských asistentů. Pracoviště budou stipendia vyplácet
v měsíčních či jednorázových splátkách podle povahy asistence studentům, kteří
uspěli ve výběrovém řízení. Program je určen pro studenty Masarykovy univerzity,
kteří jsou zapsáni v bakalářském, navazujícím magisterském nebo doktorském
studiu.
(4) Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty.
(5) Na tento stipendijní program je v roce 2022 vyčleněna částka 970 tis. Kč.
(6) Stipendium lze udělit studentům českých i anglických studijních programů.
(7) Přidělení stipendia přiznává děkan na základě návrhů vedoucích účelových
pracovišť a oddělení děkanátu.
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4C. Stipendijní program pro studentské asistenty v rámci propagačních a
reprezentačních aktivit fakulty
(1) Stipendium je určeno pro studenty asistující při propagačních a reprezentačních
aktivitách fakulty a jejích pracovišť. Tyto aktivity přispívají k propagaci fakulty a
jejích součástí, zvyšují kredit fakulty na veřejnosti a jsou prospěšné akademické
obci.
(2) Stipendijní program je vyhlášen od 1. 1. 2022.
(3) Okruh studentů, kteří mají na stipendium nárok, a podmínky pro jeho přidělení:
studenti mohou stipendium získat za významné tvůrčí přispění k propagaci a
reprezentaci fakulty a jejích součástí (například vytvářením propagačních textů,
fotografií, videí, on-line prezentace, grafiky, prezentaci fakulty na středních školách
a podobně). Žádost o udělení stipendia podávají buďto studenti nebo vedoucí
kateder či členové vedení FSS v odevzdávárně (ZDE). Program je určen pro
studenty Masarykovy univerzity, kteří jsou zapsáni v bakalářském, navazujícím
magisterském nebo doktorském studiu.
(4) Výše stipendia: návrh na výši stipendia je obsažen v žádosti (ZDE) o její udělení,
která povinně obsahuje:
(a) základní informace o žadateli (jméno a příjmení, titul, imatrikulační ročník,
studovaný obor, UČO, kontaktní bankovní účet);
(b) název projektu nebo aktivity;
(c) specifikaci účelu/aktivit, na nějž/něž mají být požadované finanční
prostředky použity;
(d) specifikaci výše požadovaných finančních prostředků (výhradně v Kč);
(e) doklad o odborné garanci, udělené žadateli některým z vedoucích katedry
nebo členů vedení FSS, podává-li žádost student;
(f) souhlas žadatele se zveřejněním souvisejících dat (jméno a příjmení, titul,
studovaný obor, účel, požadovaná částka) na webových stránkách fakulty.
(5) Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty.
(6) Na tento stipendijní program je v roce 2022 vyčleněna částka 300 tis. Kč.
(7) Stipendium lze udělit studentům českých i anglických studijních programů.
(8) Přidělení stipendia přiznává proděkanka pro komunikaci.
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5. STIPENDIJNÍ PROGRAMY SOCIÁLNÍ
5A. Sociální stipendijní program pro nové sociálně znevýhodněné studenty
fakulty
(1) Stipendium je určeno pro studenty z řad uchazečů o studium, kteří jsou přijati do
bakalářského prezenčního studia pro akademický rok 2022-2023. Účelem
stipendia je přispět k adaptaci nově přijatých studentů, znevýhodněných
stávajícími sociálními poměry svými nebo své rodiny, na fakultě. Stipendium
napomáhá reprezentaci fakulty na veřejnosti.
(2) Studenti musí splnit podmínky sociálního znevýhodnění. Sociální znevýhodnění
prokazuje student potvrzením Úřadu práce, odboru státní sociální podpory (např.
potvrzení o pobírání sociálního příplatku), případně jiným přiměřeným způsobem.
Podmínkou je, aby rozhodný příjem v rodině za kalendářní rok 2021 nepřevyšoval
součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,0. Životní minimum je
stanoveno zákonem č. 110/2006 Sb. Potvrzení nesmí být starší více než jeden
měsíc ode dne podání žádosti.
(3) Stipendijní program je vyhlášen od 1. 1. 2022.
(4) Okruh studentů, kteří mají na stipendium nárok, a podmínky pro jeho přidělení:
žádost o udělení stipendia podávají samotní studenti (ZDE), a to vložením do
Informačního systému po zápisu do podzimního semestru prvního roku svého
studia (ZDE). Žadatel nesmí mít v IS zavedeno žádné předchozí neúspěšné
studium na FSS. Program je určen pouze pro studenty fakulty. Žádost povinně
obsahuje:
(a) základní informace o žadateli (jméno a příjmení, titul, imatrikulační ročník,
studovaný obor, UČO, kontaktní bankovní účet);
(b) doložení umístění v přijímací zkoušce
(c) doložení své sociální potřebnosti.
(5) Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty.
(6) Výše stipendia: daným studentům budou udělena měsíční stipendia ve výši 2 tis.
Kč za měsíc, která jim budou vyplácena v období září 2022 až červen 2023.
Stipendium je vypláceno průběžně formou měsíčních plateb.
(7) O poskytnutí stipendia rozhoduje pověřený proděkan. O rozhodnutí jsou žadatelé
informováni nejpozději 30 dní ode dne přijetí žádosti, tj. dne, kdy je žádost o
stipendium doručena na studijní oddělení.
(8) Obdržení tohoto stipendia nevylučuje možnost získání stipendií v dalších na
fakultě realizovaných stipendijních programech.
(9) Děkan může stipendium snížit, popř. odejmout v případě, že je student shledán
Disciplinární komisí fakulty vinným z porušení disciplinárního řádu.
(10) Na tento stipendijní program je v roce 2022 vyčleněna částka 72 tis. Kč.
(11) Program je určen pouze pro studenty zapsané do studijních programů v českém
jazyce.
Přidělení stipendia přiznává proděkan pro internacionalizaci a záležitosti studentů.
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5B. Sociální stipendijní program pro studenty fakulty se zdravotním postižením
(1) Stipendium je určeno pro bakalářské, magisterské a doktorské studenty
prezenčního či kombinovaného studia, kteří doloží, že mají zdravotní postižení ve
smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, nebo jsou držiteli průkazu
mimořádných výhod ZTP nebo ZTP/P dle zákona č. 100/1988 Sb. o sociálním
zabezpečení. Účelem stipendia je snížit doložený handicapový práh talentovaných
studentů. Stipendium napomáhá reprezentaci fakulty na veřejnosti.
(2) Stipendijní program je vyhlášen od 1. 1. 2022.
(3) Okruh studentů, kteří mají na stipendium nárok, a podmínky pro jeho přidělení:
žádost o udělení stipendia podávají samotní studenti (ZDE), a to vložením do
Informačního systému po zápisu do podzimního semestru příslušného
akademického roku (ZDE). Stipendium je opakovaně přiznáváno pouze takový
počet semestrů, který odpovídá standardní době studia + 2 semestry. Program je
určen pouze pro studenty fakulty. Žádost povinně obsahuje:
(a) základní informace o žadateli (jméno a příjmení, titul, imatrikulační ročník,
studovaný obor, UČO, kontaktní bankovní účet);
(b) doložení statutu osoby se zdravotním postižením ve smyslu zákona č.
435/2004 Sb. o zaměstnanosti nebo držení průkazu mimořádných výhod
ZTP nebo ZTP/P dle zákona č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení.
(4) Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty.
(5) Výše stipendia: daným studentům budou udělena měsíční stipendia ve výši 1000
Kč za měsíc, která jim budou vyplácena v období září 2022 až červen 2023. V
případech hodných zvláštního zřetele může děkan stipendium zvýšit až do výše
5000 Kč za měsíc.
(6) O poskytnutí stipendia rozhoduje proděkan pro internacionalizaci a záležitosti
studentů. O rozhodnutí jsou žadatelé informováni nejpozději 30 dní ode dne přijetí
žádosti, tj. dne, kdy žádost o stipendium je doručena na studijní oddělení.
(7) Obdržení tohoto stipendia nevylučuje možnost získání stipendií v dalších na
fakultě realizovaných stipendijních programech.
(8) Děkan může stipendium snížit, popř. odejmout v případě, že je student shledán
Disciplinární komisí fakulty vinným z porušení disciplinárního řádu.
(9) Na tento stipendijní program je v roce 2022 vyčleněna částka 50 tis. Kč.
(10) Program je určen pouze pro studenty zapsané do studijních programů v českém
jazyce.
(11) Přidělení stipendia přiznává proděkan pro internacionalizaci a záležitosti
studentů.
5C. Sociální stipendijní program pro studenty fakulty – rodiče
(1) Stipendium je určeno pro studenty prezenčního bakalářského, magisterského a
doktorského studia, kteří doloží, že se jim v průběhu jejich studia na fakultě v
daném akademickém roce platnosti stipendijního programu narodilo dítě.
Stipendium se poskytuje na jedno dítě pouze jednou – buď matce, nebo otci.
Účelem stipendia je přispět těmto studentům k zvládnutí obtížné situace spojené
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(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)
(10)

s narozením dítěte během prezenčního studia. Stipendium napomáhá
reprezentaci fakulty na veřejnosti.
Stipendijní program je vyhlášen od 1. 1. 2022. V případě, kdy studující přeruší
studium z důvodu péče o dítě, je možno toto stipendium v roce 2022 přiznat po
jejím/jeho opětovném zápisu do studia, za podmínky, že dítě bylo narozeno v
kalendářním roce 2021 nebo 2022.
Okruh studentů, kteří mají na stipendium nárok, a podmínky pro jeho přidělení:
žádost o udělení stipendia podávají samotní studenti (ZDE), a to vložením žádosti
do Informačního systému (ZDE). Studenti musí v období podání žádosti splňovat
standardní délku studia ve všech aktivních studijních programech na FSS.
Program je určen pouze pro studenty fakulty. Žádost povinně obsahuje:
(a) základní informace o žadateli (jméno a příjmení, titul, imatrikulační ročník,
studovaný obor, UČO, kontaktní bankovní účet);
(b) doložení rodičovství – kopie rodného listu dítěte.
Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty.
Výše stipendia: daným studentům bude uděleno jednorázové stipendium ve výši
5000 Kč.
O poskytnutí stipendia rozhoduje pověřený proděkan. Rozhodnutí bude vydáno do
30 dnů ode dne přijetí žádosti, tj. dne, kdy žádost o stipendium je doručena na
studijní oddělení.
Obdržení tohoto stipendia nevylučuje možnost získání stipendií v dalších na
fakultě realizovaných stipendijních programech.
Na tento stipendijní program je v roce 2022 vyčleněna částka 50 tis. Kč.
Program je určen pouze pro studenty zapsané do studijních programů v českém
jazyce.
Přidělení stipendia přiznává proděkan pro internacionalizaci a záležitosti
studentů.
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6. STIPENDIJNÍ PROGRAMY NA PODPORU AKTIVNÍ STUDENTSKÉ ČINNOSTI
6A. Stipendium pro studenty aktivní v orgánech fakulty
(1) Účelem stipendia je oceňování studentů fakulty, kteří získávají praktické
zkušenosti činností v orgánech fakulty: v programových radách studijních
programů FSS MU, studentské komoře Akademického senátu FSS MU,
Stipendijní komisi FSS MU, Disciplinární komisi FSS MU a pracovní skupině
děkana FSS MU pro udržitelnost.
(2) Stipendium je udělováno pregraduálním i postgraduálním studentům fakulty.
(3) Stipendijní program je vyhlášen od 1. 1. 2022.
(4) Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty.
(5) Na tento stipendijní program je v roce 2022 vyčleněna částka 150 tis. Kč. Výše
stipendia se odvíjí od počtu zasedání orgánů vyjmenovaných v odst. 1, na jejichž
konání se student připravuje a podílí, a to ve výši 1000 Kč/jednání.
(6) Přidělení stipendia přiznává proděkan pro internacionalizaci a záležitosti studentů
na základě návrhů předsedy Studentské komory AS FSS MU, předsedy
Disciplinární komise FSS MU a děkana vycházejících ze zápisů z jednání daných
orgánů. Stipendium je přiznáváno dvakrát ročně – k 31. květnu a k 31. listopadu.
6B. Stipendium na podporu kulturní a spolkové činnosti
(1) Účelem stipendia je oceňování mimořádných výkonů vzdělávacího a kulturního
charakteru studentů bakalářských, navazujících magisterských a doktorských
studijních programů, které vedou k reprezentaci fakulty na veřejnosti a
studentských projektů zaměřených na třetí roli univerzity a posilování společenské
odpovědnosti.
(2) Za takovéto výkony jsou považovány především organizace akcí, jako jsou
diskuse, přednášky, výstavy, divadelní představení apod., tedy včetně aktivit
kulturního charakteru, společensky a environmentálně zaměřených projektů, dále
vydávání časopisů a jiné způsoby prezentace fakulty, reprezentace fakulty apod.
(3) Stipendijní program je vyhlášen od 1. 1. 2022.
(4) Okruh studentů, kteří mají na stipendium nárok, a podmínky pro jeho přidělení:
žádost o udělení stipendia podávají samotní studenti, a to výhradně uložením do
odevzdávárny v ISu (ZDE). Program je určen pouze pro studenty fakulty.
(5) Zdrojem financování stipendia je stipendijní fond fakulty.
(6) Výše stipendia: návrh na výši stipendia je obsažen v žádosti o jeho udělení (ZDE),
která povinně obsahuje:
(a) základní informace o žadateli (jméno a příjmení, titul, imatrikulační ročník,
studovaný obor, UČO, kontaktní bankovní účet);
(b) specifikaci účelu/aktivity, na nějž/niž mají být požadované finanční
prostředky použity;
(c) specifikaci výše požadovaných finančních prostředků v podobě
položkového rozpočtu (výhradně v Kč);
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(d) doklad o odborné garanci, udělené žadateli některým z akademických
pracovníků fakulty;
(e) specifikaci způsobu, jakým bude zveřejněna podpora FSS projektu;
(f) souhlas žadatele se zveřejněním celé žádosti v ISu.
(7) O udělení stipendia rozhoduje děkan po poradě vedení fakulty na základě návrhu
předloženého Studentskou komorou AS FSS. K posouzení žádostí o udělení
stipendia ustavuje Studentská komora AS FSS jako svůj poradní orgán Stipendijní
komisi, kterou tvoří studenti FSS. Výše jednorázově udělovaného stipendia má
podobu finančního ocenění výkonu odvedeného v rámci daného projektu, který
musí být v souladu s pravidly efektivní a maximální hospodárnosti.
(8) Posuzování projektů v tomto stipendijním programu probíhá dvakrát ročně.
Termíny pro podávání návrhů v jednotlivých kolech jsou v roce 2022 stanoveny
následovně: 15.3. a 15.10. Hodnocení žádostí probíhá na základě informací
uvedených v žádosti.
(9) Stipendijní komise posuzuje podané žádosti v souladu s Pravidly fungování
Stipendijní komise SK AS FSS MU a poté předává Studentské komoře AS FSS
závěrečnou zprávu stipendijního kola. Studentská komora AS FSS předkládá
závěrečnou zprávu vedení fakulty k rozhodnutí, případně ji může vrátit Stipendijní
komisi k přepracování. Výplata stipendií probíhá v nejbližším výplatním termínu po
rozhodnutí vedení fakulty.
(10) Úspěšný žadatel o stipendium je povinen vypracovat o dané aktivitě, na niž je
udělené stipendium vázáno, závěrečnou zprávu, kterou uloží v odevzdávárně v
ISu do složky se svou žádostí ne později než 30 dní po realizaci projektu,
případně ne později než 30 dnů po výplatě stipendia (pokud již byl projekt
realizován). V ní zhodnotí, jakým způsobem využil stipendijní podporu k realizaci
cílů uvedených v žádosti. Povinnou součástí zprávy je i informace o tom, jakým
způsobem zveřejnil žadatel podporu FSS svému projektu. Součástí zprávy je i
podepsané stanovisko garanta projektu, výslovně konstatující, zda bylo/nebylo
dosaženo projektem předpokládaných cílů. Žadatel je následně, ne později než
do 15 dnů, informován pověřenou osobou, zda byla zpráva akceptována. Agendu
kontroly závěrečných zpráv provádí pro program 6B Stipendijní komise SK AS
FSS.
(11) Žádost si nemůže podat žadatel, kterému v kalendářním roce 2022 bylo uděleno
stipendium ve stejném stipendijním programu a který po skončení aktivity, na niž
bylo stipendium vázáno, neodevzdal o této aktivitě zprávu nebo tato zpráva
nebyla akceptována;
(12) Na tento stipendijní program je v kalendářním roce 2022 vyčleněna částka 220
tis. Kč.
(13) Přidělení stipendia přiznává děkan na návrh Studentské komory AS FSS.

Závěrečná ustanovení
(1)

Provedení opatření je ustanoveno u jednotlivých stipendijních programů.
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Stipendium se vyplácí v českých korunáchbezhotovostně na bankovní účet
určený studentem.
Kontrolu dodržování tohoto opatření vykonává tajemnice fakulty.
Podle tohoto opatření se posuzuje přiznávání stipendií od 1.1. 2022.
Toto Opatření nahrazuje Opatření Fakulty sociálních studií Masarykovy
univerzity č. 1/2021 Soupis stipendijních programů FSS 2021 ze dne 26.1.2021.
Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dne 1. 1. 2022.

V Brně, 30.11.2021
Stanislav Balík
Děkan
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PŘÍLOHA 1 PŘEHLED PAUŠÁLNÍCH PLATEB ZA PUBLIKACE
Program 2B. Oceňování publikačních aktivit
A1. Článek v časopise WoS1
DEC1: 30 000 Kč, Q1: 25 000 Kč, Q2: 17 000 Kč, Q3: 9 000 Kč
A2. Článek v časopise SCOPUS
DEC1: 20 000 Kč, Q1: 15 000 Kč, Q2: 10 000 Kč, Q3: 5 000 Kč
B1. Odborná kniha vydaná v mezinárodním nakladatelství (kategorie A, B, C)
45 000 Kč
B2. Odborná kniha vydaná v jiném nakladatelství
15 000 Kč
C1. Kapitola v odborné knize vydané v mezinárodním nakladatelství (kategorie A, B,
C)
9 000 Kč
C2. Kapitola v odborné knize vydané v jiném nakladatelství
4 000 Kč

Vzor afiliace
název pracoviště, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Joštova 10, Brno
název pracoviště, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Jostova 10, Brno
Jednotné a správné uvádění afilací v článcích zajišťuje legitimní propojení výsledku s
institucí, korektní a konzistentní identifikaci autorek (autorů) a instituce ve výsledcích
výzkumu a tím i jejich lepší viditelnost a spolehlivá data pro bibliometrii a hodnocení
výzkumu.
Pozn.: Reálná výše vyplaceného stipendia se určí v závislosti na velikosti autorského
podílu.
A+
Cambridge University Press, Columbia University Press, MIT Press, Oxford
University Press, Princeton University Press, University of Chicago Press
A
AP London, Blackwell, Clarendon Press, Cornell University Press, CRC New York,
Duke University Press, ECPR Press / Rowman and Littlefield Int., Edward Elgar,
Elsevier Science Ltd., Harvard University Press, John Wiley, John’s Hopkins
University Press, Kluwer, London, Kluwer, The Hague, Palgrave MacMillan,
1

Jedná se o částky při 100 % autorském podílu.
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Pergamon Press, Politico's, Polity Press, Routledge, Sage, Stanford University
Press, University of Minnesota Press, University of New South Wales Press,
University of Pennsylvania Press, WHO/EDM, Geneve, Wiley-Blackwell, Yale
University Press
B
Ashgate – součást Routledge, Barbara Budrich Publishers, Basic Books New York,
Berg Publishers, Bloomsbury, Brill, C. H. Beck, CRC Ghent Belgium, Guilford Press,
Harper & Row, New York, Kluwer Academic Publishers, New York University Press,
Nomos, Penguin, Policy Press, Springer, SUNY Press, University of California Press,
University of Michigan Press, University of Toronto Press, Walter de Gruyter
C
Berghahn Books, Hogrefe Verlag, Kluwer, Manchester University Press, Melbourne
University Press, Prentice Hall, Random House, Inc.
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PŘÍLOHA 2 PŘEHLED PAUŠÁLNÍCH PLATEB V MOBILITNÍCH PROGRAMECH
Program 3A. Podpora zahraničních stáží
Paušální měsíční částka stipendia2
Skupina zemí I:
7 500 Kč
Skupina zemí II:
10 000 Kč
Skupina zemí III: 12 500 Kč
Skupina zemí I: Bělorusko, Bulharsko, Černá Hora, Estonsko, Chorvatsko, Litva,
Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko,
Rusko, Ukrajina, další evropské nečlenské země EU nebo EHP.
Skupina zemí II: Belgie, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko,
Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Turecko, mimoevropské země, které
nejsou členy OECD.
Skupina zemí III: Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Izrael, Lichtenštejnsko,
Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, mimoevropské země OECD: Austrálie,
Chile, Japonsko, J. Korea, Kanada, Mexiko, Nový Zéland, USA.
Program 3B. Podpora zahraničních výjezdů
Jednorázová paušální částka
Denní paušální částka stipendia:
stipendia:
Skupina zemí I:
3 000 Kč
Skupina zemí I:
750 Kč na den
Skupina zemí II:
4 000 Kč
Skupina zemí II:
1100 Kč na den
Skupina zemí III:
800 Kč na den
Skupina zemí III:
10 000 Kč
Skupina zemí IV: 1100 Kč na den
Skupina zemí IV: 10 000 Kč
Skupina zemí I: Bělorusko, Bulharsko, Černá Hora, Estonsko, Chorvatsko, Litva,
Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko,
Rusko, Ukrajina, další evropské nečlenské země EU nebo EHP.
Skupina zemí II: Belgie, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko,
Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Turecko, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko,
Island, Izrael, Lichtenštejnsko, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie
Skupina zemí III:,mimoevropské země, které nejsou členy OECD,
Skupina zemí IV: mimoevropské země OECD: Austrálie, Chile, Japonsko, J. Korea,
Kanada, Mexiko, Nový Zéland, USA.

Počet měsíců se vypočte podle vzorce, který se používá pro pobyty Erasmus: Pokud není dodrženo trvání pobytu
v délce celých měsíců, je stipendium na poslední měsíc vypočítáno dle počtu dnů posledního měsíce strávených v
zahraničí (s návazností na počáteční den 1. měsíce pobytu):
1 až 7 dnů: nulová finanční podpora
8 až 20 dnů: 1/2 finanční podpory na měsíc
21 až 30 dnů: celá finanční podpora na měsíc
2
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Program 3C. Podpora odborných praxí
Paušální výše příspěvku na praxi
Při realizaci praxe mimo trvalé bydliště žadatele a zároveň mimo Brno: 250 Kč za
týden. V odůvodněných případech lze udělit výjimku.
Program 3D. Podpora zahraničních studijních nebo zahraničních pracovních
pobytů studentů DSP
Paušální výše příspěvku na pobyt
1000 EUR / ekvivalent v Kč na měsíc pobytu delšího než 90 dnů.
Maximální délka pobytu 6 měsíců – maximální výše příspěvku 6000 EUR.

23

