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Podmínky řádného užití stipendia přiznaného na individuálně 

zajištěný studijní/výzkumný pobyt v zahraničí 

1. Obecná ustanovení

Žadatel prohlašuje, že se seznámil se Studijním a zkušebním řádem UK a s Opatřením 

děkana č. 19/2020. Žadatel výslovně prohlašuje, že podmínky pro výjezd splňuje a bude 

se jimi řídit.  

Žadatel se zavazuje bezvýhradně respektovat studijní řad přijímající instituce a dodržovat 

schválený studijní program. 

2. Oprávněné aktivity v rámci studijního pobytu

Finanční podpora je poskytována na řádné pregraduální nebo postgraduální studium 

vedoucí k získání uznávaného diplomu nebo kvalifikace na Fakultě humanitních studií UK 

(dále jen vysílající instituce). Příprava bakalářské/diplomové/disertační práce garantovaná 

přijímající institucí je považována za součást řádného studia. Mezi oprávněné aktivity 

nepatří výzkumná činnost, která není výslovně součástí studijního programu. 

3. Akademické uznávání

Součástí žádosti o příspěvek na studijní/výzkumný pobyt v zahraničí je seznam předběžně 

vybraných kurzů (studijní plán), který schvaluje garant / garantka studijního programu. 

Povinností žadatele je: 

● zajistit splnění zvolených kurzů na přijímající instituci,

● zajistit písemné odsouhlasení všech změn ve studijním plánu vysílající institucí,

● oznámit předčasné ukončení studijního pobytu a uvést důvod jeho ukončení,
● předložit po ukončení studijního pobytu požadované dokumenty (viz níže).
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Vysílající instituce (Fakulta humanitních studií UK) prohlašuje, že: 

● souhlasí se zvoleným programem studia (studijním plánem) žadatele na přijímající

instituci, 

● zvolený program studia (studijní plán) není v rozporu s osnovami studijního programu

žadatele na vysílající instituci, 

● zajistí uznání studia absolvovaného na přijímající instituci jako řádné součásti studia na

vysílající instituci v souladu se schváleným studijním plánem. 

Pokud se přehled dosažených studijních výsledků neshoduje se schváleným plánem studia 

na přijímající instituci, posoudí vysílající instituce celkový přínos studijního pobytu a 

případně stanoví sankce podle čl. 5 těchto podmínek. 

Student (zejména doktorského programu), který v zahraničí neplánuje navštěvovat kurzy, 

ale provádět výzkum, předloží před odjezdem plán výzkumu (součást 

studijního/výzkumného záměru) a po návratu pak zprávu o výsledcích výzkumu. 

4. Předkládání dokumentů po návratu

Žadatel se zavazuje předložit po ukončení studijního pobytu v souladu s těmito 

podmínkami na zahraniční oddělení FHS: 

a. dokument potvrzující období studia v zahraničí (Confirmation of Study Period;

potvrzení vydané a podepsané přijímající institucí, obsahující účel a délku pobytu). 

Datum: do 10 dnů ode dne jeho vystavení přijímající institucí, nejpozději však do  1. 9. 

příslušného akademického roku. 

b. přehled dosažených studijních výsledků (tzv. výpis výsledků: Transcript of Records,

Datenabschrift, Relevé de notes) vydaný a podepsaný přijímající institucí. Doktorští 

studenti namísto přehledu výsledků dodávají zprávu o výsledcích pobytu (zhodnocení 

pobytu a ne/splnění stanovených cílů).   

Datum: do 10 dnů ode dne jeho vystavení přijímající institucí, nejpozději však do   1. 9. 

příslušného akademického roku. 

c. Závěrečnou zprávu ze studijního pobytu. Závěrečnou zprávu žadatel vyplní do

formuláře dostupného na international.fhs.cuni.cz/INT-45.html. 
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Datum: nejpozději do 1. 9. příslušného akademického roku. 

5. Vrácení přidělené finanční podpory

a. Žadatel je povinen neodkladně vrátit celou částku přidělené finanční podpory v

případě, že poruší jakýkoliv závazek vyplývající z této dohody, zejména v případě, že: 

● nesplní studijní závazky, např. když se přehled dosažených studijních výsledků

neshoduje se schváleným programem studia (studijním plánem) na přijímající 

instituci a žadatel nesplní minimální požadavky stanovené ve studijním plánu, 

● žadatel nepředloží dokumenty podle čl. 3. těchto podmínek ve stanoveném

termínu. 

b. V případě předčasného ukončení studijního pobytu při splnění studijních závazků

daných těmito podmínkami je žadatel povinen vrátit vysílající instituci alikvotní část 

přidělených finančních prostředků. 

c. V případě předčasného ukončení studijního pobytu žadatelem z důvodu „vyšší moci“,

tj. nepředvídatelné výjimečné situace nebo události, kterou žadatel nemůže ovlivnit a 

která nevznikla jeho pochybením ani nedbalosti, je žadatel způsobilý obdržet finanční 

podporu ve výši odpovídající skutečné délce studijního pobytu. Všechny zbývající 

prostředky je povinen vrátit. 




