směrnice č. 10 děkana Fakulty architektury VUT v Brně

PRO UDĚLOVÁNÍ STIPENDIÍ
PRO OBDOBÍ 01.09.2017 – 31.08.2018
Oddíl č. 1

Úvodní ustanovení
Směrnice děkana Fakulty architektury VUT v Brně pro udělování stipendií (dále jen směrnice) doplňuje Stipendijní
řád Vysokého učení technického v Brně jako vnitřní předpis k udělování stipendia na Fakultě architektury VUT v
Brně.
Oddíl č. 2

Prospěchové stipendium
1. Prospěchové stipendium se na FA studentům BSP a MSP neuděluje.
Oddíl č. 3

Mimořádné stipendium
1. Mimořádné stipendium se na FA studentům v BSP a MSP uděluje v případech, které uvádí Stipendijní řád VUT
v Brně (část druhá, čl. 5)
2. Mimořádné stipendium může být rovněž přiznáno na podporu studia v zahraničí v rámci programu
podporovaného FA.
Oddíl č. 4

Doktorské stipendium
1. Základní ustanovení
V souladu se Stipendijním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana č. 9/2017 pro studium v doktorském studijním
programu 2017/2018 (dále jen DSP) se pro doktorandy v prezenční formě studia stanovuje Rozhodnutím
děkana pro příslušný akademický rok, minimální výše doktorského stipendia. Tato směrnice dále stanovuje
podmínky pro přiznání mimořádného stipendia studentům DSP v prezenční formě studia za výsledky v jejich
tvůrčí a výzkumné činnosti. Výše stipendia je stanovena na základě výše dotace na stipendia studentů
doktorského studijního programu z MŠMT.
Doktorand v průběhu studia může bez jeho přerušení absolvovat studijní pobyt na zahraniční univerzitě, nebo
na zahraničním vědecko-výzkumném pracovišti v souladu se zaměřením a tématem disertační práce.
Stipendium je doktorandovi přiznáno v plné výši v případě, že doba trvání stáže nepřekročí 6 měsíců. Při
stážích v délce převyšující dobu 6 měsíců doktorand stipendium nepobírá, a to po celou dobu stáže.
2. Mimořádné stipendium v DSP
Hodnocení studentů DSP za jejich tvůrčí a výzkumnou činnost je dáno zvyšováním kvality a úrovně DSP v
souladu s doporučením Akreditačního úřadu a Dlouhodobým záměrem FA VUT v Brně. Dalším podstatným
důvodem hodnocení je motivace studentů DSP k vyšší publikační, odborné a grantové aktivitě.
Za vynikající výsledky ve vědecko-výzkumné, odborné a tvůrčí činnosti během studia může děkan fakulty
udělit doktorandovi mimořádnou odměnu ve smyslu čl. 6 Stipendijního řádu VUT v Brně. Podkladem k
rozhodování bude ročníkové Hodnocení a kontrola DSP ve smyslu Oddílu č. 11. Směrnice děkana č. 9 pro
studium v DSP.
Mimořádné stipendium může být doktorandovi v prezenční formě studia vyplaceno i v případě krátkodobého
studijního či výzkumného výjezdu na jinou zahraniční univerzitu nebo na zahraničním vědecko-výzkumném
pracovišti. Výše stipendia se bude odvíjet od míry za individuální přístup u doktoranda ke studiu a jeho
publikačním výsledkům.

Oddíl č. 5

Závěrečné ustanovení
1. Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.
2. Současně se ruší Směrnice č. 8 děkana Fakulty architektury pro udělování stipendií na FA VUT v Brně ze dne
1. září 2016.
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