Ostravská univerzita
Lékařská fakulta
Syllabova 19 / 703 00 Ostrava-Zábřeh
__________________________________________________________________________________________

V Ostravě dne 01. prosince 2020

Č. j.: OU-92508/11-2020

OPATŘENÍ DĚKANA
č. 81/2020
Stipendijní program Lékařské fakulty OU (LF OU) a Fakultní nemocnice Ostrava
(FNO) na realizaci zahraniční stáže

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Studentům LF OU mohou být přiznána stipendia za podmínek stanovených zákonem
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Statutem OU základní podmínky
a pravidla při přiznávání a vyplácení stipendií na OU, čl. 29 Statutu LF OU a Stipendijním
řádem OU, který je vnitřním předpisem Ostravské univerzity.

Čl. 2
Stipendijní program LF OU a FNO na realizaci zahraniční stáže
1.

Studenti LF OU studující v doktorských studijních programech akreditovaných na LF
OU a současně pracující na pracovištích FNO je možno po návrhu a schválení
stipendijní komise LF OU, a rozhodnutím děkanem LF OU po projednání s ředitelem
FNO, přiznat stipendium na realizaci zahraniční stáže.

2.

Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování části
studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na
mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými
v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.

3.

Stipendijní program bude naplněn každoročně souhrnnou částkou 150 000,- Kč, kdy
LF OU se bude podílet 50 000,- Kč ze Stipendijního fondu LF OU (případně jiného
zdroje) a FNO se bude podílet částkou 100 000,- Kč. Splatnost této částky bude vždy
od 1. února do 30. listopadu příslušného akademického roku. V případě vyčerpání
částky, nebude pro daný rok stipendijní program dále naplněn, v případě nedočerpání
částky bude zbývající část převedena do dalšího roku a doplněna poměrem obou
institucí dle stanovené výše viz výše a do celkové částky 150 000,- Kč.

4.

Stipendium bude ze strany LF OU financováno převážně ze Stipendijního fondu LF
OU. Stipendium bude ze strany FNO financováno převážně z rozpočtu FNO.
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Čl. 3
Podmínky přiznání stipendia
1.

Stipendium je možné přiznat studentům doktorského studijního programu (DSP) LF
OU, kteří mají zároveň pracovní poměr na FNO. O toto stipendium může požádat
student DSP od 2. ročníku studia výše a pouze po dobu standardní doby studia DSP.

2.

Podmínkou pro přiznání stipendia je doložení potvrzení přijímací instituce v zahraničí
o akceptaci stáže, jejího rozsahu a obsahu nebo potvrzení o uskutečnění zahraniční
stáže.

3.

O stipendium může student DSP požádat v období od 1. září do 31. října pro výjezd
v LS příslušného akademického roku, a od 1. března do 30. dubna pro výjezd pro ZS
příslušného akademického roku.

4.

Maximální výše stipendia pro jednoho studenta je 30 000,- Kč. O stipendium nelze
žádat opakovaně.

5.

V případě, že Student DSP přestane plnit v průběhu studia své studijní povinnosti či
vykonávat činnosti v rozsahu a způsobem stanovenými Oborovou radou, či
školitelem, ve spojitosti s jeho účastí na mezinárodním tvůrčím projektu, anebo ve
spojitosti s jinou formou jeho přímé účasti na mezinárodní spolupráci, může děkan LF
OU po předchozí dohodě s ředitelem FNO rozhodnout dle čl. 15 Stipendijního řádu
OU o odnětí nebo snížení stipendia.

Čl. 4
Náležitosti žádosti o přiznání stipendia
1.

Student žádá o stipendium formou žádosti, kde popíše danou zahraniční stáž
(specifikace pracoviště, stanoví termín stáže, výstupy stáže, finanční náklady a jejich
specifikace).

2.

Student dodá mimo žádosti dále tyto dokumenty:
• potvrzení o akceptaci stáže přijímací institucí (obsah, rozsah), je-li žádost
podána před uskutečněním výstupu nebo potvrzení o uskutečněné stáži
(definice a specifikace výstupů), je-li žádost podána po uskutečnění stáže,
• doporučení školitele,
• potvrzení o pracovním poměru ve FNO,
• přehled finančních nákladů souvisejících se stáží, je-li žádost podána po
uskutečnění stáže.

3.

Oborová rada příslušného doktorského studijního programu LF OU posoudí žádost
žadatele o stipendium, navrhne přiznání stipendia vybranému žadateli a předloží
návrh na přiznání stipendia Stipendijní komisi LF OU, která posoudí splnění
podmínek pro přiznání stipendia a poté předloží návrh Oborové rady řediteli FNO
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a děkanovi LF OU. Následně děkan LF OU vydá, po předchozí dohodě s ředitelem
FNO, rozhodnutí dle ust. § 68 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., ve spojení s čl. 12
a čl. 15 Stipendijního řádu OU, rozhodnutí o přiznání či nepřiznání stipendia. Proti
rozhodnutí děkana se může žadatel odvolat ve lhůtě 30-ti dnů dle ust. § 68 odst. 4
zákona č. 111/1998 Sb.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1.

Opatření nabývá platnosti a účinnosti 01. 01. 2021

2.

Platnost do odvolání.

doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. MBA, FRCPS
děkan LF OU

Zpracovala: Mgr. I. Závacká, Ph.D., proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání LF OU
Rozdělovník: Portál OU
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