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vodní slovo  

 

 
Milé čtenářky, milí čtenáři, 
 

Na přírodovědecké fakultě působí v současné době zhruba stovka zahraničních výzkumníků, doktorandů 

a akademických pracovníků. Mezinárodní atmosféru se podařilo vybudovat zejména v obou vědeckých centrech 

v areálu v Holici nebo na katedře optiky, kde je již samozřejmostí spolupráce se zahraničními partnery i vytváření 

podmínek pro hostování špiček mezinárodní vědy v Olomouci. Podle výroční zprávy na Univerzitě Palackého 

v roce 2013 pracovalo 170 akademiků s cizím státním občanstvím, z toho jich třetina byla právě na naší fakultě. 

Mohlo by tak zdát, že v oblasti internacionalizace (po níž tolik volá i stávající vedení univerzity) máme splněno. 

Ale tak jednoduché to není.  
 

Jednou z důležitých součástí mezinárodní spolupráce je mobilita studentů. V tomto akademickém roce díky Erasmu a jiným 

programům míří do ciziny kolem 80 našich posluchačů. Opačnou cestou, tedy ze zahraničí k nám, se vydá jen 16 studentů. 

Zlepšit tento nepoměr bude jeden z důležitých úkolů nového proděkana pro mezinárodní záležitosti Zdeňka Hradila, který má 

za sebou první měsíc ve funkci. Ten také rozbíhá přípravu kurzů v anglickém jazyce. Samy katedry navrhují, v jakých oblastech 

mají cizincům co nabídnout. Kurzy mohou být předstupněm k akreditaci studijních oborů v angličtině, kterých v případě 

bakalářského a magisterského studia zatím mnoho není a využívají je pouze čtyři platící studenti. Oba kroky by mohly pomoci 

k tomu, aby fakulta byla ve světě známější. To se odrazí nejen v jejím renomé, ale prospěch by z toho měli mít i zdejší 

posluchači.  
 

Zahraniční vědce a studenty je ale potřeba nejen přilákat, ale také pro ně připravit podmínky, aby se jim zde líbilo a chtěli 

tu setrvat. „Musíme dále budovat mezinárodní prostředí, aby se zde cizinci necítili odstrčeni. Znamená to vést dvojí 

komunikaci, v češtině a angličtině, a umožnit cizincům dostat se snáze k informacím,“ zdůraznil proděkan. I proto plánuje 

zkvalitnění anglické mutace webových stránek, v angličtině vychází i Zpravodaj. 
 

Martina Šaradínová 

 
 

 

 

 

 

 Vyjeďte s Erasmem! 

Fakulta vypisuje výběrové řízení na obsazení míst studentských mobilit programu ERASMUS pro akademický rok 

2015/16. Elektronicky vyplněné a vytištěné předběžné přihlášky odevzdávejte vedoucí studijního oddělení Daně 

Gronychové do 9. února. Ručně vypsané formuláře studijní oddělení neakceptuje. Výběr uchazečů provedou 

koordinátoři mobilit v součinnosti s garantujícími katedrami do 18. února. Podrobné informace k nabídce mobilit 

najdete zde. 

 

 

 

 

 

 Bezplatné kurzy Fyziologického ústavu Akademie věd ČR  

Centrum biomedicínského výzkumu nabízí mimopražským studentům bezplatné kurzy Funkce a struktura 

buněčných membrán a Základy receptorové neurofyziologie, které se konají od 13. do 17. dubna v Praze.

Ú
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http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zahranici/ERASMUS-Predbezna-prihlaska.doc
http://www.prf.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/program-erasmus-studentske-mobility-20152016/
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Podrobné informace najdete v příloze číslo 1, přihlášku na kurzy najdete zde. Přihlášky je možné zasílat elektronicky 

do 12. února na emailovou adresu uvedenou v odkaze.  

 

 Chcete studovat v Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku?  
Výzva 2015 Norské fondy a fondy EHP – Spolupráce škol a stipendia byla  vyhlášena 26. ledna, návrhy lze zasílat 

do 26. března. V rámci Programu Spolupráce škol a stipendia jsou podporovány:  

- projekty mobilit (žádosti mohou podávat školy, studenti i pracovníci škol individuálně)  

- projekty institucionální spolupráce (žádosti podávají pouze školy)  

Podrobné informace o programu najdete zde. 

 Informační seminář Norské fondy a AMVIA 

Opakujeme pozvání na seminář o možnostech podpory projektové spolupráce a mobilit v rámci:  

 programu Spolupráce škol a stipendia (Norské fondy a fondy EHP). Více informací o programu výzvy, 

která bude vyhlášena 26. ledna s uzávěrkou k 26. březnu, najdete zde. 

 agendy česko-americké vědecko-technické spolupráce (KONTAKT II). Výzva bude vyhlášena letos 

v lednu, více informací o programu najdete zde. 

Seminář se koná 19. února od 13 hodin v zasedací místnosti děkanátu v 6. patře. Kapacita míst je omezená, 

v případě zájmu prosím potvrďte svou účast Aleně Jarošové z Oddělení projektové podpory na e-mail: 

alena.jarosova@upol.cz.  

 Blue World Institute hledá dobrovolníky i stážisty pro 

výzkum delfínů v Chorvatsku 
Biologii a ekologii delfínů skákavých a dalších kytovců 

v Jaderském moři zkoumají vědci institutu ve dvou 

lokalitách. Podrobné informace o možnosti zapojení 

dobrovolníků do výzkumu na severu Dalmácie najdete 

v příloze číslo 2. Druhý vědecký tým pracuje v okolí 

ostrova Veli Lošinj, podrobnosti najdete v příloze číslo 3. 

Studenti biologie a ekologie zde mohou 

absolvovat vědeckou stáž zaměřenou na výzkum, 

vzdělávání, osvětu i ochranu kytovců a dalších organismů 

Jaderského moře. Informace o stážích jsou uvedeny 

v příloze číslo 4. 

 

 

 

 

 
 

 Vstup na fakultu s elektronickou kartou a povolení vjezdu a parkování  

Anonymní elektronické karty, které opravňovaly ke vstupu do budov fakulty na Envelopě i v Holici a byly vydané 

externím spolupracovníkům, nájemníkům apod., přestanou 31. ledna fungovat. Zájemci o opětovnou aktivaci karty 

musí zaslat písemnou žádost na e-mail: petr.krnac@upol.cz (všechny objekty fakulty v Holici) nebo na e-mail: 

filip.zlamal@upol.cz (budova fakulty Envelopa, VLD a SLO).  

K žádosti doplňte následující informace: 

1)     Číslo karty 

2)     Jméno a příjmení osoby, na kterou má být karta vystavena 

3)     Název pracoviště/zaměstnavatele 

4)     Přístupová práva, která požadujete aktivovat pro danou kartu (číslo dveří/místností/označení budovy) 

5)     Časové omezení platnosti karty   

 

 Upozorňujeme také na chystané překódování vrátníků dveří v budově fakulty na Envelopě. O přesném termínu 

budete informováni s dostatečným časovým předstihem. Vstup na jednotlivá pracoviště bude i nadále možný 

s použitím zaměstnanecké či studentské karty. Správa budov žádá v této souvislosti sekretářky kateder o nahlášení 

původního přístupového kódu a nadefinování nového kódu. Výzva ke sdělení informací bude rozeslána e-mailem.      

Vstupy na jednotlivá pracoviště lze aktivovat studentům i pracovníkům zaměstnaným na DPP/DPČ. Lze omezit 

časovou platnost karet pro vstup na konkrétní dny nebo hodiny. Vystavování karet a aktivaci přístupů zajišťuje CVT 

po schválení přístupů vedoucím pracoviště. 

 

http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2015/2-1_Kurzy_AV_CR.pdf
http://www.biomed.cas.cz/cbv/
http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/vyzva-k-predkladani-navrhu-projektu-v-ramci-fondu-ehp-a-norskych-fondu-program-spoluprace-skol-a-stipendia-czo7-5/
http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/
http://www.dzs.cz/cz/americka-vedecka-informacni-agentura/
mailto:alena.jarosova@upol.cz
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2015/2-2_ADP_North_Dalmatia_Volunteer_Info_2015.pdf
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2015/2-3_ADP_Veli_Losinj_Volunteer_info_2015.pdf
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2015/2-4_Internship_Info_Blue_World_Institute_2015.pdf
mailto:petr.krnac@upol.cz
mailto:filip.zlamal@upol.cz
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 O povolení vjezdu do podzemních garáží fakulty (Envelopa) a o povolení k parkování (Envelopa i Holice) 

je nutné požádat písemně příslušného referenta Správy budov (petr.krnac@upol.cz – Holice, filip.zlamal@upol.cz – 

budova Envelopa). 

K žádosti doplňte následující informace: 

1)      Jméno a příjmení oprávněné osoby  

2)      Název pracoviště 

3)      SPZ 

4)      Telefon (na pracoviště) 

5)      Mobilní telefon 

 

 Informace pro uživatele auly   

Žádáme všechny vyučující, aby po skončení své výuky v aule zkontrolovali vypnutí dataprojektorů, zhasli světla 

a odcházeli z auly jako poslední. Aula se po odchodu automaticky uzamkne a přístup dovnitř je možný jen 

na zaměstnaneckou kartu nebo pomocí klíčů, které jsou k zapůjčení na vrátnici.  

Jakékoliv poruchy či závady na technice, prosím, hlaste na vrátnici nebo prostřednictvím Help Desku pracovníkům 

Správy budov.  

 

 Poznačte si do kalendáře 

V předstihu informujeme o termínech studijních veletrhů Gaudeamus  

6.-8. října – Akadémia & Vapac Bratislava     

14.-15. října – Gaudeamus Nitra                            

3.-6. listopadu – Gaudeamus Brno 
 

Plánované Dny otevřených dveří na naší fakultě 

20. listopadu – volitelný Den otevřených dveří 

16. ledna 2016 – celouniverzitní Den otevřených dveří 

Více informací najdete na stránkách www.studuj.upol.cz.    

 

 Spolupráce s RS Components 

Přírodovědecká fakulta dohodla podmínky spolupráce se společností RS Components pro letošní rok. Na všechny 

nákupy teď můžete využít paušální slevu šest procent, pro větší objednávku je možné individuálně dohodnout vyšší 

slevu. Cenové nabídky zpracovává Zofie Cholewinská, e-mail: Zofia.Cholewinska@rs-components.com. Ve věcech 

obchodních a technických se obracejte na Ing. Alexandra Plcha, e-mail: Alexander.Plch@rs-components.com. 

Připomínáme, že nákupy zboží a služeb podléhají Zákonu o veřejných zakázkách a Směrnici rektora B3-13/12-SR. 

V případě nejasností či dotazů kontaktujte Mgr. Miroslava Ježka z katedry optiky, případně sekretariát tajemnice. 

 

 

 

 

 

 Ples Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci 

Ještě jednou vás srdečně zveme na ples naší fakulty, který se uskuteční v sobotu 7. března 2015 od 19 hodin 

v kongresovém hotelu Clarion v Olomouci. Vstupenky jsou v prodeji v kanceláři 6.012; telefon 585 634 011; email: 

plesprf@upol.cz.  

 

 Přístup do největší světové kolekce videí o vědě a technice 

Univerzita má v únoru zkušební přístup do databáze IET.TV, největší světové kolekce videí z oblasti vědy a techniky 

Institutu inženýrství a technologie. Do tajů práce s tímto zdrojem informací můžete proniknout na webináři, který 

se bude konat 5. února od 11 do 12 hodin, registrovat se můžete zde. S případnými dotazy se obracejte na vedoucího 

knihovny Ing. Jiřího Mazala, e-mail: jiri.mazal@upol.cz. 

 

 Přijďte si zahrát moderní společenské deskové hry  

Fakultní Klub deskových her se schází každý čtvrtek od 16 hodin v učebně 1.128 v přízemí budovy na Envelopě.  

Vítáni jsou ostřílení hráči i nováčci, pravidla her se vysvětlují na místě. Aktuální informace a novinky najdete 

na klubovém facebooku. 

 

 Další Zpravodaj vyjde 13. února. 

 

 Dnem 23. ledna 2015 nabývají účinnosti následující normy UP: 

B3-15/1-PR - Harmonogram akademického roku 2015/2016 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního 

systému STAG v akademickém roce 2015/2016 

mailto:petr.krnac@upol.cz
mailto:filip.zlamal@upol.cz
http://www.studuj.upol.cz/
mailto:Zofia.Cholewinska@rs-components.com
mailto:Alexander.Plch@rs-components.com
https://w3mail.upol.cz/src/compose.php?send_to=plesprf%40upol.cz
http://tv.theiet.org/
https://attendee.gotowebinar.com/register/2278501816739869954
mailto:jiri.mazal@upol.cz
https://www.facebook.com/groups/DeskovkyPrFUP/
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2015/PRB3-15-1-v.r..pdf
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