
1  
 

vodní slovo  

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti, 

 

 

na oddělení Vědy a výzkumu PřF UP je první čtvrtletí roku tradičně ve znamení intenzivní práce na administraci 

grantových projektů. V lednu to byly průběžné a závěrečné zprávy projektů GA ČR a dalších grantových agentur, 

v únoru pak hodnotící proces pro vnitřní granty Univerzity Palackého IGA2014 a FRUP2014, obhajoby končících 

projektů FRVŠ, druhé kolo Ceny děkana za rok 2013, administrace smluv na začínající a pokračující granty 

a konečně v březnu administrace závěrečných zpráv projektů IGA2013 a jejich obhajoby. Kromě spousty jiné 

agendy mohu tedy říci, že i přes dlouholetou zkušenost s řešením nejrůznějších grantů, jsem byl tzv. hozen přímo 

do vody. Na tomto místě bych rád poděkoval panu děkanovi prof. Frébortovi za svěřenou důvěru, které si velmi 

vážím. Rovněž chci poděkovat svému předchůdci, panu prof. Opatrnému za profesionální a vstřícné předání 

agendy proděkana VaV, což výrazně přispělo ke kontinuitě chodu oddělení VaV. 

 

K efektivnímu chodu oddělení VaV jistě přispěje i zřízení podatelny v areálu Šlechtitelů v Holici. A jelikož v holickém areálu 

kmenově sídlím i já, najdete mne po většinu týdne právě tam. Úřední hodiny v budově děkanátu PřF UP mám každé úterý 

po celý den. V rámci oddělení VaV dochází také k několika organizačním změnám. K datu 1. února 2014 dochází k přesunu 

agend „Univerzita třetího věku“ a „Okno do praxe“ z oddělení VaV do kompetence proděkana pro mimouniverzitní spolupráci, 

pana prof. Molnára. V personální oblasti pak oddělení VaV opouští Mgr. Krausová, která se plně věnuje VaVpI projektu 

Pevnost poznání. Agendu oddělení VaV bude mít plně na starost paní Mgr. Michaela Kratochvílová. 

 

V souvislosti s nově vydávaným periodikem Zpravodaj PřF UP bych rád zdůraznil, že i v oblasti VaV se jedná o oficiální 

periodikum fakulty a tudíž i primární zdroj informací. Rád bych proto vyzval akademickou obec, aby tiskovinu četla pozorně 

a nespoléhala na sdělování informací multiplicitně, např. prostřednictvím emailu či webové stránky VaV. 

 

Co se týče plánů do budoucna, je pro vedení fakulty a pro oddělení VaV v roce 2014 cílem příprava nových pravidel pro 

udělování Ceny děkana. V průběhu let, kdy je tato cena na PřF UP udílena, se ukázalo, že je třeba čelit některým skutečnostem, 

jež nebyly systémově zohledněny. Namátkou uvedu oceňování tzv. principiálních autorských prací (tzv. first-last-

corresponding), mnoho-autorských prací (např. konsorciální díla, multicentrické studie) anebo pevné zakotvení oborově 

specifických kritérií, kde by klíčovou roli při tvorbě pravidel měly sehrát VPRO. 

 

Děkuji za zachování přízně a přeji vše dobré, 

 

Za vedení PřF UP, Zdeněk Dvořák 

proděkan pro vědu a výzkum 

 

Ú
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 Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů – 

Program Spolupráce škol a stipendia. Více informací zde.   

  

 Dne 20. února 2014 proběhlo zasedání komise pro druhé kolo Ceny děkana PřF UP za rok 2013. Oceněným 

gratulujeme. Výsledky hodnocení jsou umístěny zde. 

 

  Projekty Interní grantové agentury Univerzity Palackého IGA – soutěž 2014 budou zahájeny 1. března 2014 

 

 Obhajoby ukončených projektů IGA UP – soutěž 2013 proběhnou ve dnech 20. a 21. března 2014. Místo a čas 

konání obhajoby budou jednotlivým řešitelům sděleny prostřednictví oddělení VaV, termíny připomeneme i v příštím 

Zpravodaji. 

 

 Grantová agentura České republiky GA ČR vyhlásila veřejnou soutěž 2015 pro mezinárodní, standardní 

a juniorské projekty – více informací najdete zde. Termín pro odevzdání návrhů projektů je 4. dubna 2014 

do 10.00 hodin na oddělení VaV. Požadované podklady se budou odesílat datovou schránkou z RUP. Termín pro 

odevzdání podkladů na GA ČR je 9. dubna 2014.   

Navrhovatel nebo spolunavrhovatel, jehož návrh projektu bude v letošním roce v jakékoli soutěži GA ČR vyhodnocen 

jako projekt nedoporučený k financování v první fázi posuzovacího řízení, nebude moci v roli navrhovatele 

nebo spolunavrhovatele předložit návrh projektu v příštím roce do žádné z veřejných soutěží vyhlašovaných GA ČR 

v rámci téže skupiny projektů (standardních, juniorských, mezinárodních). 

 

 V minulém roce byla na PřF UP vytvořena databáze výstupů aplikovaného výzkumu, o jejímž pilotním provozu 

byla akademická obec PřF UP informována na podzim roku 2013. Momentálně je v řešení budoucnost databáze, 

tj. její správa a umístění ve virtuálním prostoru. Do budoucna je ve hře implementace databáze v rámci celé UP, její 

propojení s naším interním systémem OBD a následně výstupy pro subjekty mimo UP (státní správa). Z hlediska 

PřF UP se jedná o vitální projekt správy aplikovaných výstupů. Proto vyzýváme jednotlivá pracoviště PřF UP, 

aby začala databázi plnit výsledky. Odkaz na zmíněnou databázi najdete zde. 

 
 Britsko-česká Life Science konference 

Britské velvyslanectví v Praze spolu s agenturou CzechInvest a dalšími významnými partnery zve na britsko-českou 

konferenci zaměřenou na novinky v oblasti financování life sciences ve Velké Británii a možnosti navázání vědecké 

a obchodní spolupráce.  Konference se koná 5. března 2014 v Brně v hotelu Holiday Inn. Všechny prezentace 

budou v anglickém jazyce. Bližší podrobnosti naleznete zde. Vstup na konferenci je bezplatný, ale počet míst 

je omezen. Doporučujeme proto potvrdit účast co nejdříve emailem na adresu RSVP: uktiprague@gmail.com. 

Zaregistrovaní účastníci budou také pozváni na slavnostní recepci pořádanou velvyslankyní Spojeného království 

paní Jan Thompson, v předvečer Life Science konference, 4. března 2014 v 19.00 hodin v planetáriu na brněnské 

Kraví Hoře. 
 

 

 

 Zápis předmětů na letní semestr akademického roku  2013/2014  

Poslední úpravy zápisu předmětů do databáze STAG pro letní semestr 2013/2014 budou možné již pouze na studijním 

oddělení fakulty nejpozději do 31. března 2014. Všechny zapsané předměty musí student splnit v souladu 

se Studijním a zkušebním řádem UP v Olomouci.  

Dodatečný zápis, či odepsání předmětů v databázi  STAG po 31. březnu 2014 bude provádět studijní oddělení fakulty 

jen na základě písemné žádosti studenta, vyjádření katedry, která požadovaný předmět garantuje, a schválení 

proděkanem.  

 

 Oznámení pro zaměstnance pracující s informačním systémem MAGION   

V přízemí budovy A na Šlechtitelů 11, Olomouc – Holice byla zřízena nová podatelna. Provozní doba této 

podatelny je stanovena na odpolední hodiny od 13:00 – 14:30. Vzhledem ke zřízení podatelny v holickém areálu 

je podatelna na PřF UP, 17. listopadu 12, otevřena pouze v dopoledních hodinách.  

Během následujících dní bude hlavní podatelna RUP pořádat školení k práci s příchozí a odchozí poštou v systému 

Magion.  

http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/vyzva/
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Veda_a_vyzkum/Cena_dekana/cena_dekana_unor_2014-1.pdf
http://www.gacr.cz/
http://vavprf.upol.cz/
http://www.gate2biotech.com/great-uk-czech-life-science-conference/
mailto:uktiprague@gmail.com
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 Na Portál UP byla nahrána nová verze STAGu. Pod záložkou Moje výuka – Hodnocení VŠKP najdete portlet, který 

umožňuje vedoucím, oponentům a školitelům vkládat ke kvalifikačním pracím posudky a také známky, viz obr.:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Vyplácení stipendií 

Prosíme vyučující, aby při vyplácení mimořádných i pravidelných stipendií používali formulář s názvem Žádost 

o výplatu stipendia, který najdete na webových stránkách PřF. Ve formuláři prosím vyplňujte všechny požadované 

údaje: druh stipendia, středisko i SPP prvek. Návrhy na proplacení stipendií zasílejte do 20. dne každého měsíce 

na studijní oddělení k rukám paní Ludmily Mozgové.   

 

 

  

 

 

 Zahraniční stipendia v Číně  

Čínská vláda nabízí českým zájemcům 19 stipendijních míst ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských 

studijních programů v ČLR počínaje akademickým rokem 2014/2015 a dále ke studijním či výzkumným stážím 

v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2014/2015. Termín pro odevzdání přihlášek 

je 21. března 2014. Podrobné informace o podmínkách této stipendijní nabídky jsou k dispozici zde a v příloze č. 1/2 

a v příloze č. 2/2 Zpravodaje. 

 

 Informujeme o prodloužení termínu pro příjem přihlášek na stipendijní pobyty v Polsku poskytované na základě 

mezinárodních smluv.  

Vzhledem k tomu, že ještě nebyly naplněny kapacity pro stipendijní a výzkumné pobyty pro studenty bakalářských, 

magisterských a doktorských studijních programů a studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky, termín 

pro uzávěrku přihlášek byl prodloužen do 12. června 2014 do 16.00 hodin respektive do naplnění smluvně 

vymezené kapacity jednotlivých stipendijních pobytů. Veškeré informace včetně žádosti naleznete zde. 

 

 Stipendium Korea 

Velvyslanectví Korejské republiky v ČR nabízí 2 stipendijní pozice k absolvování navazujícího magisterského 

studijního programu nebo doktorského studijního programu na vysoké škole v Korejské republice absolventům 

bakalářských a magisterských studijních programů. Předpokladem přijetí je získání min. bakalářského titulu 

k 1. září 2014 a věk do 40 let. Více informací najdete zde. Další podrobné informace o podmínkách stipendijních 

http://www.prf.upol.cz/skupiny/zamestnancum/formulare/
http://www.csc.edu.cn/Laihua
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2014/2-1_Stipendium-Cina.pdf
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2014/2-2_Zdravotni-formular.pdf
http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=198
http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=4261
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pobytů a formuláře NIIED jsou k dispozici zde (odkaz 23: 2014 Korean Government Scholarship Program Guideline 

for Czech Students Enrolled in Graduate Programs). Termín pro odevzdání přihlášek a veškerých požadovaných 

podkladů je 18. března 2014 do 16.00 hodin na MŠMT 

 

 Technologický institut v Pekingu nabízí 5 stipendií pro studenty Palackého Univerzity v Olomouci pro dvouleté 

Magisterské studijní programy a čtyřleté Ph.D. studijní programy nebo 10 pozic pro studenty v rámci 

výměnného studijního programu v délce jednoho až dvou semestrů. Pokud Univerzita Palackého doporučí vhodné 

kandidáty na nabízené pozice, Vysoká škola Technologického institutu v Pekingu zaručuje jejich přijetí. Základní 

informace k nabídkám jsou uvedeny zde a v příloze č. 3/2 Zpravodaje. V případě dalších dotazů se prosím obraťte 

na Yiyi Zhao, emailová adresa: yiyizhaobitstudy@gmail.com. 

 

 Stipendium pro bakalářské studium na Univerzitě informační vědy a technologií „Svatého apoštola Pavla“ 

v Ochridu, Makedonie 

Vláda Republiky Makedonie nabízí jednu stipendijní pozici pro uchazeče z ČR určené k celému bakalářskému 

studiu od akademického roku 2014/2015. Vybraný uchazeč bude studovat na Univerzitě informačních věd 

a technologií „Svatého apoštola Pavla“ v Ochridu. Nutnou podmínkou je výborný prospěch a věk do 22 let. 

Studium probíhá v angličtině. Žádosti se přijímají do 1. srpna 2014. Žádost je nutné podat elektronickou cestou 

přímo do Makedonie (tedy nikoli na MŠMT ČR, ač je to uvedeno v makedonském informačním materiálu). Zároveň 

je nutné zaslat kopie všech požadovaných podkladů na e-mailovou adresu biljana.zafirovska@mon.gov.mk. 

Podrobnější informace najdete zde, dále v příloze č. 4/2 a v příloze 5/2 Zpravodaje. 

 

 

 

S platností od 1. března 2014 dochází k následujícím změnám ve struktuře děkanátu: 

 Mgr. Petr Velecký, Ph.D. nastupuje na pozici samostatný odborný ekonom-specialista na ekonomické oddělení 

PřF UP. Zastupováním funkce tajemníka je pověřena Ing. Jana Zimová. 

 

 Prosíme zaměstnance přírodovědecké fakulty, aby se v právních záležitostech obraceli prostřednictvím sekretariátu 

děkana na právní oddělení RUP. Sekretářka děkana vaše dokumenty a požadavky zaeviduje a předá na právní 

oddělení RUP k vyřízení. Mgr. Pavelková již není od 1. března 2014 zaměstnankyní PřF UP. 

 

 V rámci Sekretariátu děkana se zřizuje nové Oddělení grantové podpory, jehož vedoucí se stává Ing. Mgr. Michaela 

Holecová. Referentkami oddělení jsou Ing. Dagmar Zlámalová, Mgr. Alena Jarošová a Mgr. Eva Jungová. Toto 

oddělení bude zodpovídat za přípravu podkladů a dohled nad realizací celofakultních grantových projektů; nyní 

např. CENBIOL a POST-UP, v následujícím období zejména nových projektů OP VVV. 

 

 Upravuje se struktura osobního oddělení, jehož vedoucí se stává Mgr. Dagmar Petrželová, personálními referentkami 

Věra Poláková, Ing. Bc. Tea Pražáková a Ivona Kristková, mzdovými účetními Jarmila Hilšerová a Libuše Pěčková. 

 

 Na Oddělení vědy a výzkumu působí jako samostatná referentka Mgr. Michaela Kratochvílová. 

 

 V rámci Správy budov se zřizuje Oddělení technické podpory, jehož vedoucím se stává Ing. Michal Karták 

a pracovníky Milan Sigmund a Vladimíra Gužiaková. Úkolem oddělení bude poskytovat odbornou součinnost všem 

součástem fakulty při řešení provozních i projektových problémů týkajících se nové investiční výstavby, stavebních 

úprav stávajících budov, technických systémů budov, reklamací, údržby a úpravy venkovního prostranství areálů 

a dalších oblastí spojených s pořízením a údržbou staveb a technických zařízení budov. 

 

 

 

 

 

 

 

http://cze.mofa.go.kr/worldlanguage/europe/cze/about/study/index.jsp
http://isc.bit.edu.cn/show.aspx?id=522&cid=39
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2014/2-3_Stipendium-Beijing.pdf
mailto:yiyizhaobitstudy@gmail.com
mailto:biljana.zafirovska@mon.gov.mk
http://www.stipendii.mon.gov.mk/web/guest/vorm
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2014/2-4_Stipendium-Makedonie.pdf
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2014/2-5_Dokumenty-Makedonie.pdf
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 Ples Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci 

Dovolujeme si Vás ještě jednou srdečně pozvat na ples PřF UP, který se bude konat v sobotu 8. března 2014 

od 19.00 hodin v kongresovém hotelu Clarion v Olomouci. Vstupenky můžete zakoupit v kanceláři č. 6.012 

na děkanátu PřF UP, 17. listopadu 12;  telefon 585 634 011; e-mail: plesprf@upol.cz  

 

 Čaj o třetí 

Vedení PřF UP srdečně zve členy Akademického senátu PřF UP, vedoucí kateder a předsedy VPRO na „Čaj 

o třetí“, první z plánovaných pravidelných setkání s vedením fakulty, které se uskuteční v zasedací místnosti 

děkanátu ve středu 12. března 2014; poprvé poněkud netradičně až v 16:30.  

 

 Děkan PřF UP hledá kolegyně a kolegy z řad zaměstnanců fakulty a dále studentky a studenty, kteří by se rádi 

vraceli na svoji střední školu a aktivně se věnovali spolupráci s touto (nebo jinou) školou na pozici Koordinátor 

fakultní školy. Náplň práce a bližší informace jsou uvedeny v přílohách pro zaměstnance č. 6/2 a pro studenty č. 7/2, 

kontaktní email: dagmar.petrzelova@upol.cz. 

 

 Vedení fakulty zve všechny ženy PřF UP s partnery, partnerky zaměstnanců PřF UP s doprovodem, seniory fakulty 

a další hosty na oslavu Mezinárodního dne žen do olomouckého kina Metropol na uzavřenou projekci české 

rodinné komedie "Martin a Venuše" ve čtvrtek 6. března 2014 od 20,00 hodin. Vstupenky jsou k vyzvednutí 

od 25. února 2014 na hlavní vrátnici PřF UP, 17. listopadu 12, denně od 6.00 hodin do 21.00 hodin. Ukázky z filmu 

můžete shlédnout zde. 

 
 Naše fakulta udělala další vstřícný krok vůči studentkám a studentům, kteří kromě studijních povinností plní i své 

rodičovské role. V prostorách svých hlavních budov nabízí zázemí pro přebalování miminek a chystá také koutek pro 

maminky či tatínky s dětmi. V této souvislosti se na Vás obracíme s prosbou o pomoc s vytipováním vhodného 

místa ke zprovoznění dětského koutku. Své návrhy prosím zasílejte na emailovou adresu: dagmar.zlamalova@upol.cz. 

 

 Výstava fotografií ZBLÍZKA 

Katedra geoinformatiky a Botanická zahrada PřF UP pořádají ve spolupráci s Výstavištěm Flora Olomouc, a.s. 

výstavu fotografií rostlin autorky Hany Martinkové.  Vernisáž výstavy proběhne v úterý 11. března 2014 v 15.00 

hodin za hudebního doprovodu Lubomíra Holzera ve společných prostorách v 6. patře fakulty, 17. listopadu 12, 

Olomouc. Fotografie zde budou vystaveny až do 11. dubna 2014. 

 

 Zelená univerzita 

Studenti, akademici i řadoví zaměstnanci UP jsou srdečně zváni k zapojení do projektu FF UP s názvem Zelená 

univerzita. Hlavním cílem projektu je zvyšování bezpečnosti dopravního prostředí, kvality života a ekologické 

udržitelnosti v okolí budov univerzity, pro zaměstnance univerzity, její studenty a občany města v kontaktu 

s univerzitou. Tento projekt se realizuje prostřednictvím dotazníku v elektronické podobě. Více informací 

a zmiňovaný dotazník najdete zde. Případné dotazy zasílejte na email: matus.sucha@upol.cz 

 

 iCentrum OSN nabízí bezplatnou odbornou stáž vysokoškolským studentům nebo čerstvým absolventům IT oborů 

se zkušenostmi v rámci tvorby a správy webových stránek. Předpokládaná délka stáže je 3 měsíce v termínu duben 

až červen 2014. Práce zahrnuje možnost účastnit se tvorby nových webových stránek a spolupráci s týmem OSN 

v České republice. Podrobné informace naleznete zde. Zájemci mohou zasílat svůj životopis a motivační dopis 

na emailovou adresu info@osn.cz. 

 

 Studentská vědecká konference Ostravské univerzity v Ostravě. 

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě zve studenty bakalářských, magisterských i doktorských 

studijních programů na Studentskou vědeckou konferenci, kterou pořádá dne 6. května 2014 ve svých prostorách. 

Cílem konference je navázat užší vzájemnou spolupráci, a také umožnit studentům prezentovat a publikovat výsledky 

svého výzkumu a konfrontovat je s výsledky práce ostatních mladých kolegů. Bližší informace naleznete zde. 

Registraci je možné provést do 30. března 2014.  

 

 

 

 

https://w3mail.upol.cz/src/compose.php?send_to=plesprf%40upol.cz
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2014/2-6_Koordinator-FS-zam.pdf
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2014/2-7_Koordinator-FS-stud.pdf
mailto:dagmar.petrzelova@upol.cz
http://www.csfd.cz/film/322638-martin-a-venuse/videa/?type=2
https://w3mail.upol.cz/src/compose.php?send_to=dagmar.zlamalova%40upol.cz
https://www.surveymonkey.com/s/zelenauniverzita
https://w3mail.upol.cz/src/compose.php?send_to=matus.sucha%40upol.cz
http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=1890
mailto:info@osn.cz
http://konference.osu.cz/svk/
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 Matematická a chemická olympiáda v Teheránu, Írán 

V Teheránu se ve dnech 17. – 18. července 2014 uskuteční 15. ročník matematické olympiády a 7. ročník chemické 

olympiády pro vysokoškolské studenty. Zúčastnit se mohou studenti třetích a čtvrtých ročníků matematických 

a chemických oborů. Studenti ze zahraničí se mohou olympiády zúčastnit v rámci národních týmů skládajících 

se z maximálně pěti studentů a jednoho případně dvou pedagogů. Z každé země může na příslušnou olympiádu 

přijet vždy pouze jeden tým. Íránská strana hradí náklady na pobyt a dopravu v místě, náklady na cestu do Íránu 

a zpět si hradí účastníci sami. Soutěžní úkoly budou zadány v angličtině. Více informací najdete zde, kontaktní email: 

Olympiad@Sanjesh.org 

 

 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR upozorňuje na aktualizovanou informaci o nabídce 3 stipendijních 

míst na letním jazykovém kursu španělského jazyka a mexické kultury, který se uskuteční ve dnech 3. července 

až 13. srpna 2014 v Mexiku. Termín pro odevzdání přihlášek je 16. dubna 2014 do 17:00 hod na Velvyslanectví 

Mexika v Praze. Bližší informace jsou zveřejněny zde. 

 

 Knihkupectví Marek Lewinson nabízí knihy z vydavatelství Cambridge University Press v termínu 1. března 

až 31. května 2014 se slevou až 60%. Přehled knih i s cenami naleznete zde. Bližší informace sdělí vedoucí knihovny 

Jiří Mazal, e-mail jiri.mazal@upol.cz 

 

 Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 14. března 2014 

 Dnem 26. února 2014 nabývají účinnosti následující normy UP: 

B1-14/10-HN - Provozní řád Britského centra Knihovny UP 

odkaz: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokument/2014/HNB1-14-10.pdf 

 

B1-14/9-HN - Novela č. 1 k hlavní normě UP č. B1-12/4-HN Knihovní řád UP 

odkaz: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2014/HNB1-14-9.pdf 

 

B3-14/2-PR - Vypracovaní Výroční zprávy UP za rok 2013 

odkaz: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2014/PRB3-14-2.pdf 

 

B3-14/2-RR - Novela č. 1 k rozhodnutí rektora UP č. B3-12/2-RR Vyhlášení standardu UP pro stanovení výše 

poplatku při překročeni standardní doby studia a poplatky spojené se studiem na UP v akademickém roce 2012/2013 

odkaz: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2014/RRB3-14-2.pdf 

 

B3-14/3-RR - Novela c. 2 k rozhodnutí rektora UP c. B3-13/1-RR Vyhlášení standardu UP pro stanovení výše 

poplatku při překročení standardní doby studia a poplatky spojené se studiem na UP v akademickém roce 2013/2014 

http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2014/RRB3-14-3.pdf 
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