
 

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta 
 
Lipová 41a, 602 00 Brno, Česká republika 

T: +420 549 49 1710, E: info@econ.muni.cz, www.econ.muni.cz 

Bankovní spojení: KB Brno-město, ČÚ: 85636621/0100, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224 

1/2 V odpovědi prosím uvádějte naše číslo jednací. 

 

 

Zpráva o čerpání prostředků ze stipendijních programů za kalendářní 

rok 2017 na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity 

 

Ekonomicko-správní fakulta MU měla v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 vyhlášeno 

celkem 12 stipendijních programů, z nichž 10 bylo studenty využito. Nejvíce studentů bylo 

podpořeno ze stipendijního programu prospěchového pro studenty prezenční formy studia. V 

rámci doktorského studia se Ekonomicko-správní fakulta v roce 2017 zaměřila především na 

podporu publikační činnosti a tuzemské a zahraniční mobility studentů doktorských studijních 

programů. 

Dne 20. června 2017 byl vyhlášen nový Stipendijní program na podporu zahraničních 

odborných stáží studentů doktorských studijních programů, jehož účelem je podpora účasti 

studentů doktorských studijních programů na výjezdech za účelem krátkodobé (minimálně 3 

měsíce) či dlouhodobé (maximálně 6 měsíců) odborné stáže na pracovišti vysoké školy, 

univerzity, výzkumného institutu či jiné instituce zabývající se výzkumnou činností v zahraničí. 

V roce 2017 byl stipendijní fond navýšen o částku 6 391 375,- Kč. Čerpání stipendijního 

fondu bylo ve výši 10 236 369,- Kč. Z uvedeného vyplývá, že čerpání stipendijního fondu 

dosáhlo 160% získaných výnosů. Rozdíl byl hrazen z nevyčerpaných prostředků stipendijního 

fondu z minulých let. Prostředky stipendijního fondu byly použity na financování studentských 

aktivit v rámci vyhlášených stipendijních programů fakulty, část prostředků potom byla 

vyplacena za mimořádné činnosti nad rámec těchto programů. 

Vyhlášené stipendijní programy a počet podpořených studentů, kteří obdrželi v daném 

stipendijním programu v kalendářním roce 2017 stipendium 

 

 

Vyhlášené stipendijní programy 

 

Vyplaceno  

(v Kč) 

Počet podpořených 

studentů 

Stipendia doktorská 
6 604 500,- 

Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu (mimo 

stipendijní programy) 

 

64 

Stipendia mimořádná 
6 905 400,- 

Cena děkana ESF MU za vynikající studijní výsledky (6/2014) 
29 

Cena děkana ESF za vynikající bakalářskou a diplomovou práci (1/2012) 
10 
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Stipendijní program pro studentské asistenty děkanátu a účelových 

pracovišť fakulty (5/2017) 6 

Významná reprezentace fakulty (2/2012)  
16 

Mimořádné stipendium (mimo stipendijní programy) 
311 

Stipendia mobility - do zahraničí 
1 206 250,- 

Podpora mezinárodní mobility studentů DSP (5/2012) 
34 

Stipendijní program na podporu účasti studentů DSP na tuzemských 

konferencích a letních školách (4/2013) 17 

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů 

doktorských studijních programů (6/2017) 0 

Studium druhé vysoké školy v zahraničí se souhlasem fakulty - prezenční 

forma (7/2006) 0 

Stipendium na podporu mobility do zahraniční (mimo stipendijní programy) 
2 

Stipendium přiznávané MŠMT (mimo stipendijní programy) 
0 

Stipendium na podporu mobility zahraničních studentů (mimo stipendijní 

programy) 0 

Stipendia prospěchová 
1 285 750,- 

Stipendijní program prospěchový pro studenty prezenční formy studia 

(7/2006) 77 

Stipendia sociální 
379 836,- 

Stipendijní program na podporu pobytu zahraničních studentů zapsaných 

do prezenční formy studia na ESF (9/2015) 20 

Stipendia tvůrčí 
4 276 494,- 

Stipendijní program na podporu projektu závěrečné práce (5/2013) 
10 

Stipendijní program pro oceňování publikačních výsledků studentů DSP 

(7/2012) 18 

Stipendium na podporu tvůrčí činnosti (mimo stipendijní programy) 
132 

Celková vyplacená částka za stipendia 

v daném kalendářním roce 20 658 230,- 

 

 

V Brně dne 26. března 2018 


