FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ
MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

Brno 15. června 2015
č.j.: 9967/2015-391

Vyhláška děkana č. 7/2015
o stanovení výše a výplaty prospěchových stipendií
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Vyhláška děkana Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Mendelovy univerzity v Brně (dále FRRMS MENDELU) o stanovení výše a
výplaty prospěchových stipendií za akademický rok 2014/2015 stanovuje
podmínky pro přiznání prospěchového stipendia a jeho výplaty.
Vyhláška navazuje na Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně,
registrovaný MŠMT ČR dne 22. 12. 2010, č.j. 34 700/2010-30, na změny
Stipendijního řádu Mendelovy univerzity v Brně, které byly registrovány
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 a 5 zákona o
vysokých školách dne 6. června 2012 pod č. j. 25 182/2012-30 a ze dne 5. 12
2013 pod č. j. MSMT-48430/2013 a ze dne 28. listopadu 2014 pod čj. MSMT41803/2014.

Článek 2
Prospěchové stipendium
1. Prospěchové stipendium se přiznává na základě písemné žádosti studenta,
který studuje v prezenční formě bakalářského a magisterského studia a
splňuje podmínky čl. 3, odst. 1, písm. a) až d) Stipendijního řádu Mendelovy
univerzity v Brně.
2. Na základě studijních výsledků v akademickém roce může o prospěchové
stipendium požádat student, který:
▪ splnil veškeré povinnosti předepsané doporučeným studijním plánem
pro rozhodující období, tj. za poslední dva semestry,
▪ v rozhodujícím období úspěšně ukončil všechny zapsané předměty,

▪

▪
▪

dosáhl v rozhodujícím období průměrného prospěchu z odstudovaných
předmětů (vč. neúspěšně ukončených) do 1,5 uvedeného v UIS
v těchto kategoriích:
1,00
1,01 – 1,15
1,16 – 1,35
1,36 – 1,50
je zapsán do následujícího ročníku,
podal žádost o prospěchové stipendium nejpozději do 1 měsíce ode
dne zápisu do studia bezprostředně navazujícího akademického roku,
tj. do 14. 10. 2015.

3. Žádost se podává na tiskopisu Žádost, která je dostupná na portálu studenta
v UIS, student doplní vážený průměr z odstudovaných předmětů za
akademický rok 2014/2015 (z UIS) a číslo účtu peněžního ústavu, kam má být
stipendium zasláno.
4. Podepsaná žádost se podává v úředních hodinách na studijní oddělení
děkanátu FRRMS MENDELU.
5. Výše prospěchového stipendia podle kategorií bude stanovena děkanem
FRRMS MENDELU na základě objemu disponibilních finančních prostředků
stipendijního fondu a počtu studentů s nárokem na stipendium.
6. Prospěchová stipendia se vyplácejí 1x ročně, a to zpětně za minulý
akademický rok v následujícím akademickém roce.
7. Na rozhodnutí o přiznání stipendia se vztahuje § 68 zákona o vysokých
školách. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou studenta na studijním
oddělení fakulty v úředních hodinách. Nebude-li možno tímto způsobem
rozhodnutí doručit, platí za den doručení 15. den vyvěšení na úřední desce
fakulty.
v Brně dne 15. června 2015

prof. Dr. Ing. Libor Grega
děkan FRRMS MENDELU

