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Přírodovědecká fakulta se těší setrvalému zájmu uchazečů o studium. Svědčí o tom zhruba
3900 přihlášek pro příští akademický rok, které na studijní oddělení dorazily. Číslo
je srovnatelné s loňským rokem. Výhledově hodlá fakulta počty přijímaných studentů spíše
snižovat a současně vybírat ty nejkvalitnější uchazeče.
Maturanti stejně jako v minulých letech hojně vyhledávají obory jako například biochemie, biotechnologie
a genové inženýrství. Rekordní vzestup zájmu zaznamenala molekulární a buněčná biologie – zatímco loni
se na tento obor hlásilo 213 zájemců, letos přišlo 248 přihlášek. K oblíbeným oborům patří například i informatika,
matematika se zaměřením na pojišťovnictví a bankovnictví nebo obory z věd o Zemi. I nadále jsou „in“ také
učitelské obory s biologií.
„Potěšitelné je, že se zvýšil zájem o klíčovou učitelskou kombinaci matematika – fyzika. Letos jsme obdrželi
27 přihlášek, loni 13. Zdá se, že popularizační aktivity přinášejí své ovoce. Ale jsme si vědomi toho, že je to běh
na dlouhou trať,“ uvedl proděkan pro studijní záležitosti Roman Kubínek.
Fakulta se rozhodně nehodlá spoléhat jen na kvantitu, ale zaměří se ještě více na kvalitu přijímaných studentů.
Zhruba 900 posluchačů se totiž dostává do kategorie nadlimitních, a tudíž na ně fakulta nedostane příspěvek
od státu. Přestože část studentů odejde například již po prvním ročníku studia, pro fakultu představují po danou
dobu finanční i administrativní zátěž.
„Máme zájem vybírat ty nejlepší uchazeče, kteří už přicházejí s konkrétním zájmem, zúčastnili se třeba
středoškolských soutěží a olympiád a mají zájem u nás setrvat,“ potvrdil Kubínek. Podle něj mnohem častěji
studium nedokončí posluchači oborů, které přijímají uchazeče bez přijímacích zkoušek.
Do prvního ročníku bakalářského studia každoročně nastupuje přes 1400 studentů a do prvních ročníků
navazujícího magisterského studia 500. Fakulta i letos počítá s druhým kolem přijímacího řízení, ale tentokrát
výhradně u oborů, které po prvním kole nemají naplněnou kapacitu.

Studentská vědecká soutěž o cenu děkana
Ještě jednou připomínáme studentům možnost zúčastnit se soutěže o mimořádné stipendium a zajímavé
ceny. Soutěž se uskuteční 13. května v sekcích Matematika a informatika, Fyzika, Chemie,
Biologie a ekologie, Vědy o Zemi a Didaktika přírodovědných oborů. Své vědecké práce přihlašujte
do 30. dubna na webových stránkách soutěže, kde najdete podrobné informace.
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Pokyny pro studenty vyjíždějící s Erasmem.
Studenti, kteří vyjíždějí na stáže programu ERASMUS, musí zaslat příslušnému koordinátorovi katedry
ke schválení Learning Agreement a případné změny – Changes to Learning Agreement. Koordinátor
po schválení dokument přepošle vedoucí studijního oddělení, která zajistí podpis proděkana a podepsaný
dokument bude studentce/studentovi naskenován.
Studenti vyjíždějící na pracovní a studijní pobyty jsou povinni nahlásit vedoucí studijního oddělení
den odjezdu a příjezdu.

Nabídka stipendií pro vysokoškolské studenty a akademické pracovníky
Máte-li zájem o stipendijní pobyt v zahraničí, na stránkách Domu zahraniční spolupráce nebo v příloze č.1
najdete aktuální nabídku zahraničních stipendijních programů.

Senátoři schválili rozpočet
Akademický senát fakulty schválil na svém posledním zasedání 1. dubna rozpočet fakulty pro letošní rok.
Příspěvek z institucionálních prostředků bude v porovnání s loňským rokem o zhruba 23 milionů vyšší.
Celkem může fakulta počítat s částkou 481,9 milionu korun.
Institucionální prostředky, které rozděluje akademický senát, tvoří ale každoročně zhruba polovinu částky,
s níž po celý rok fakulta hospodaří. Další získá z účelových prostředků, projektů a grantů. Loni fakulta
hospodařila s částkou 1,25 miliardy korun. Více informací najdete zde.
Úplné znění Hospodářské směrnice fakulty pro rok 2015 najdete zde.

Konference mladých přírodovědců
Již devátý ročník Konference mladých přírodovědců pro středoškolské studenty se uskuteční 14. května
v Pevnosti poznání. Pokud vedete nějakého středoškoláka, motivujte ho k účasti na konferenci. Letos jsou
připraveny ceny pro autory nejlepších příspěvků i odměny pro školitele. Přihlášky a abstrakty zasílejte
do 24. dubna na email: martin.kubala@upol.cz. Podrobné informace najdete zde.
Letní přírodovědné tábory v Pevnosti poznání
Právě začala registrace na letní přírodovědné tábory, které se letos poprvé konají v novém muzeu vědy
Pevnost poznání. Brány Pevnosti poznání
budou pro táborníky od 6 do 12 let otevřeny
vždy na týden od 6. do 25. července.
Na tvorbě zajímavých programů se podílejí
odborníci z jednotlivých fakult Univerzity
Palackého a děti zažijí dobrodružnou cestu
plnou zábavy i poučení. Všechny turnusy
doplní sportovní aktivity ve spolupráci
s fakultou tělesné kultury. Chybět nebude ani
vědecká výtvarka.
Zázemí pro tábory bude v muzeu vědy a děti
ke své cestě za dobrodružstvím vyzkoušejí
nejrůznější interaktivní exponáty, podívají se
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do digitálního planetária i laboratoří a tvůrčích dílen. K dispozici budou také zdravé svačinky a obědy.
Tábory začínají v 8:00 a končí v 16:00. Hodinu před i po skončení si děti můžete vyzvednout. Po tuto
dobu bude zajištěno hlídání v herně Pevnosti poznání. Cena týdenního programu je 1900 korun. Více
informací najdete zde.
Pokud máte o tábor zájem, napište koordinátorce Lence Oprštěné na e-mail: oprstena.lenka@gmail.com.
Další Zpravodaj vyjde 24. dubna 2015.
Dnem 1. dubna 2015 nabývá účinnosti následující norma UP:
B3-15/2-MPK - Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek na UP
Dnem 3. dubna 2015 nabývá účinnosti následující norma UP:
B1-15/1-HN - Organizační řád UP
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