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 Grantová agentura České republiky vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů na kandidátky 

a kandidáty do hodnotících panelů GA ČR. Podrobnou výzvu k nominacím na kandidátky 

a kandidáty do hodnotících panelů, dále formulář návrhového listu kandidátky či kandidáta a popis 

náplně jednotlivých hodnotících panelů najdete zde. Návrhy je třeba předat na Oddělení vědy 

a výzkumu PřF UP do 25. listopadu 2014. 

 

 Dle směrnice rektora UP č. B3-14/7 prosíme autory, kteří chtějí v roce 2015 vydat publikaci ve Vydavatelství UP, aby 

do 12. prosince 2014 zaslali svůj požadavek Mgr. Kratochvílové na e-mail: michaela.kratochvilova@upol.cz 

v šabloně, kterou najdete v příloze č.1. 

 

 

 

 

 

 

 Promoce absolventů doktorských studijních programů se uskuteční 5. prosince 2014 v aule Právnické fakulty, 

17. listopadu 8, Olomouc. Čas bude upřesněn. 

 

 Zimní intenzivní kurz angličtiny pro studenty doktorských studijních programů 

Kabinet cizích jazyků PřF UP pořádá ve dnech 12.–15. ledna 2015 pro studenty doktorských studijních 

programů zimní intenzivní kurz angličtiny, který je koncipován jako příprava na formát povinné zkoušky 

VCJ/PGSAJ Anglický jazyk pro doktorské studium. Tento kurz nemůže nahradit dlouhodobé studium angličtiny, 

ale  může pomoci seznámit se se základními pravidly psaní pro akademické účely, orientovat se v metodách čtení, 

procvičit poslechové části zkoušky a naučit se používat základní fráze užitečné pro prezentaci v angličtině. Více o 

kurzu v příloze č.2. 

 

 

 

 

 

 

 Stipendijní pobyty 

Na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce jsou zveřejněny výzvy pro podávání přihlášek do studijních 

stipendijních programů. Upozorňujeme na nejbližší termíny uzávěrek pro podávání přihlášek: 
 

Argentina – studijní i výzkumné pobyty pro studenty doktorských studijních programů v akademickém 

roce 2015/2016. Uzávěrka přihlášek je 28. listopadu 2014 v 15:00 hodin, podrobné informace najdete zde.  
 

Izrael – studijní pobyty pro absolventy nejméně bakalářských studijních programů a studijní, výzkumné 

i přednáškové pobyty pro akademické pracovníky. Uzávěrka přihlášek je 28. listopadu 2014 ve 12:00 hodin. 

Podmínky výběrového řízení s podrobnými informacemi jsou zveřejněny zde.  

 

 

 

21. listopadu 2014 

http://www.gacr.cz/vyzva-k-nominacim-na-cleny-hodnoticich-panelu-ga-cr/
mailto:michaela.kratochvilova@upol.cz
http://www.prf.upol.cz/menu/zpravodaj/
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2014/16-2_Kurz-AJ-pro-PhD-CZ.pdf
http://www.dzs.cz/
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=48
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=17
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Japonsko – mezinárodní bakalářské programy „PEAK“ v Tokiu. Uzávěrka přijímání přihlášek na studium 

od akademického roku 2015/2016 je 8. prosince 2014. Bližší informace najdete v příloze č.3. 
 

Clark University, Worcester, USA – doktorandské studijní programy zaměřené na studium holocaustu, 

pronásledování Arménů a srovnávací studium genocidy na různých kontinentech 

1. Psychology and Genocide Program – uzávěrka přihlášek je 15. prosince 2014, více informací najdete zde. 

2. Geography and Genocide program – uzávěrka přihlášek je 31. prosince 2014, podrobnější informace 

najdete zde. 

3. Holocaust History and Genocide program – uzávěrka přihlášek je 15. ledna 2015. Více informací najdete 

zde.  

 

 
 

 

 

 
 

 Z důvodu instalace textilních clon bude dne 28. listopadu mimořádně uzavřen bufet v 6. nadzemním podlaží. Práce 

budou probíhat během celého pracovního dne, omlouváme se za zvýšenou hlučnost spojenou s plánovanými 

pracemi. 

 

 Změna provozní doby podatelny v Holici 
Podatelna v Holici bude od 1. prosince 2014 otevřená každý den od 10.30 do 13.00 hodin (prozatím se jedná 

o zkušební provoz).  

Všechny příchozí listovní zásilky (venkovní) budou doručeny na vrátnici a poté předány na Podatelnu v Holici. 
  

Pracovník podatelny navede požadované zásilky do systému Magion a poté přerozdělí do schránek příslušných 

pracovišť  v areálu v Holici nebo předá proti podpisu odpovědným osobám. Příchozí balíky budou i nadále rozváženy 

přepravci po areálu konkrétním příjemcům, odchozí balíky přes Českou poštu zajistí Podatelna.  
 

Odchozí zásilky (venkovní), které budou na podatelnu dodány nejpozději do 13,00 hodin, budou téhož dne předány 

na poštu, interní zásilky budou přerozdělovány a následně distribuovány každý den ráno. 

 

 Provoz fakulty před koncem roku 2014 

Vzhledem k tomu, že nás všechny čeká velmi hektické období spojené s koncem roku i ukončením některých 

projektů, prosíme všechny o průběžné dodávání níže uvedených dokladů na Personální a mzdové oddělení: 
 

 vyúčtování dohod o provedení práce (DPP) i dohod o pracovní činnosti (DPČ) 

 výkazy a vyúčtování odučených hodin externích učitelů 

 výplaty mimořádných odměn (z projektů i z provozu) 

 evidenci docházky, dovolenky, neschopenky, doklady o podpoře při ošetřování člena rodiny za měsíc 

prosinec 
 

Doklady je třeba odevzdat nejpozději do pátku 12. prosince 2014.  

V případě onemocnění zaměstnance nebo ošetřování člena rodiny po 12. prosinci 2014 je třeba změny nahlásit 

obratem, nejpozději však v pátek  2. ledna 2015  do 9.00 hodin. 

 

 Žádosti o platby šekem do zahraničí předávejte EO PřF UP nejpozději v pátek 12. prosince 2014. 

 

 Daňové doklady/faktury předkládejte k úhradě na EO po jejich řádném zaevidování podatelnou v originále 

a s případnou přílohou pro zařazení majetku do inventurních sestav průběžně, nejpozději v úterý 16. prosince 2014. 

Po tomto datu již nelze garantovat řádné zaúčtování a zpracování bankou v kalendářním roce 2014. 

 

 Zálohy na cestovní příkazy pro pracovní cesty uskutečněné před datem 31. října 2014 vyúčtujte nejpozději 

do 28. listopadu 2014.  

Cestovní příkazy hrazené z projektů a grantů v roce 2014 (s výjimkou projektů OP VK) předkládejte k vyúčtování 

se všemi náležitostmi nejpozději do středy 17. prosince 2014. U později dodaných cestovních příkazů nelze zaručit 

zpracování bankou v kalendářním roce 2014. 

 

 Provoz pokladny PřF UP a vyúčtování veškerých záloh včetně cestovních účtů a hotovostních dokladů 

(paragonů) bude probíhat do úterý 16. prosince 2014.  

 

 Děkan PřF UP uděluje členům akademické obce a zaměstnancům fakulty na den 2. ledna 2015 pracovní volno 

na základě Rozhodnutí děkana A-14/16/RD. 

http://www.prf.upol.cz/menu/zpravodaj/
http://www.clarku.edu/graduate-admissions/apply/requirements/phd-holocaust-genocide-psychology.cfm
http://www.clarku.edu/graduate-admissions/apply/requirements/phd-geography.cfm
http://www.clarku.edu/graduate-admissions/apply/requirements/phd-holocaust-genocide-history.cfm
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Uredni_deska/Vnitrni_predpisy/Rozhodnuti-dekana-16-2014-dekanske-volno.pdf
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 Předpokládaný termín rektorského volna je 31. prosince 2014.  

 

 Provoz PřF UP v době vánočních a novoročních svátků bude upřesněn v příštím vydání Zpravodaje PřF UP. 

 

  

 

 

 Žádáme zástupce kateder, které dodaly informační a propagační materiály o studiu jimi garantovaných oborů 

na veletrh studijních příležitostí Gaudeamus 2014, aby si na studijním oddělení vyzvedli tiskoviny, které zůstaly po 

jeho skončení.  

 

 Pod záštitou děkana PřF UP bude na naší fakultě v adventním čase od 25. listopadu do 15. prosince 2014 probíhat 

tradiční vánoční sbírka, tentokrát pod názvem „Dárek, který pohladí dětskou duši“. Sbírku pořádá 

Fond ohrožených dětí na pomoc dětem, které našly útočiště v Klokánku v Olomouci a v Klokánku v Dlouhé 

Loučce.  Plakátky s podrobnými informacemi budou zaslány na všechna pracoviště v tištěné i elektronické  formě 

v pondělí 24. listopadu 2014.  

 

 Soutěž Pro vodu – cena Nestlé za inovativní projekty hospodaření s vodou 

Nadaní studenti i čerství absolventi se mohou zúčastnit soutěže Pro vodu - 

cena Nestlé za inovativní projekty hospodaření s vodou, která se mimo jiné 

zaměřuje na odpovědné zacházení s vodou v krajině (zvyšování retenčních 

schopností, snižování rizik sucha a povodní apod.) i na přírodě blízké čištění 

a recyklaci vody. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích: Město a krajina, 

Budova a technologie. První tři místa v obou kategoriích budou ohodnocena 

finančně. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 12. února 2015, bližší informace 

najdete zde a v příloze č.4. 

 

 

 Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 5. prosince 2014. 

 

 Dnem 18. listopadu 2014 nabývají účinnosti následující normy UP: 

B3-14/8-MPK - Organizační zabezpečení výplat mezd a stipendií v roce 2015 na UP 
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http://www.fod.cz/
http://www.fod.cz/nase-cinnost/klokanek
http://www.fod.cz/nase-cinnost/klokanek
http://www.soutezprovodu.cz/
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2014/16-4_Soutez-Pro-vodu.pdf
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2014/B3-14-8-MPK-_v.r..pdf

