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Rozvojový projekt na podporu mezinárodních pracovníků, první vyplacené příspěvky na podporu
internacionalizace pro katedry, zavedení výuky českého jazyka pro cizince i zřízení samostatné pozice
referenta pro zahraniční styky v oblasti studijních záležitostí. To jsou konkrétní kroky, které
v posledním období učinilo vedení fakulty ve snaze zpřístupnit ji mnohem více studentům
i výzkumníkům ze zahraničí.
Přírodovědecká fakulta uspěla s rozvojovým projektem na podporu udržitelnosti zdejších postdoktorandských
pracovních pozic. Díky němu získala zhruba 7,8 milionu korun zejména na dofinancování pobytu zahraničních
postdoků do konce letošního roku. „Je to pro nás možnost jak udržet pozice zahraničních akademických
pracovníků zapojených do výuky, kteří na fakultu nastoupili od roku 2010 na projekty operačních programů
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Výzkum a vývoj pro inovace. Získané peníze pokryjí polovinu mzdových
nákladů, zbývající část uhradí mateřské pracoviště,“ uvedl proděkan pro vědecké a výzkumné záležitosti
Zdeněk Dvořák. Podpoření postdoci musí v době od července do prosince publikovat v impaktovaném časopise
a odučit nejméně 30 hodin.
Na podporu internacionalizace počítá letos fakulta ve svém rozpočtu s částkou zhruba 7,6 milionu korun.
Jedná se o deset procent z celkové sumy, kterou fakulta získala z institucionálních zdrojů v ukazateli K (kvalita,
výkon). Peníze jsou určené pro pracoviště, která se do programu rozvoje internacionalizace aktivně zapojí. Plody
tohoto rozhodnutí již sklízejí první katedry. Podle proděkana pro mezinárodní záležitosti Zdeňka Hradila příspěvek
už získalo Oddělení molekulární biologie Centra regionu Haná a katedry analytické chemie a rozvojových studií.
Celkem se jednalo o částku 660 tisíc korun. Připravena je také nabídka pro zahraniční zájemce o studium
v angličtině na přírodovědecké fakultě zde. „Fakultu navštívily delegace ze dvou čínských univerzit Soo-chow
a Southwest University, které mají zájem na výměně studentů,“ uvedl Hradil.
Zahraničním studentům se bude od 1. července věnovat samostatný odborný referent pro zahraniční styky v oblasti
studijních záležitostí. Na tuto pozici přechází Dana Gronychová, vedení studijního oddělení se ujme dosavadní
vedoucí knihovny Jiří Mazal.
V příštím akademickém roce fakulta nabídne kurz češtiny, který bude určen především pro zahraniční zaměstnance
a studenty doktorského studia. „Plánujeme zatím jednu pilotní skupinu pro 18 až 20 osob. Máme zkušenou
lektorku, která vyučovala češtinu pro cizince na lékařské fakultě. Pevně věřím, že její kvalita rychle přiláká další
zájemce,“ řekla Lucie Vaňková z Kabinetu cizích jazyků.

Ruská Národní univerzita vědy a technologie vyhlašuje mezinárodní grantovou soutěž na podporu
nových výzkumných projektů
Zájemci o podporu výzkumu z vědních oblastí pokročilé materiály, inovativní technologie, informační
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technologie a metalurgie a hornictví se mohou hlásit do soutěže ve čtyřech kategoriích: nové laboratoře,
oblast infrastruktury, hostující profesoři a post-doktorandi a mladí vědci. Žádosti o grant musí být
doručeny na adresu organizátora do 14. května, s výjimkou post-doktorandských žádostí, které lze
podávat do 29. května.
Podrobné informace k jednotlivým grantům jsou dostupné také zde.

Žádáme vyučující a garanty předmětů, aby věnovali pozornost dodržení podmínek uvedených v článku 20
Studijního a zkušebního řádu UP "Ukončení předmětu". Zejména se jedná o:
- zveřejnění termínů zkoušek v elektronickém systému studia nejpozději týden před ukončením výuky
příslušného semestru, odstavec 5
- dostatečná kapacita termínů, odstavec 6
- vyhlášení opravných termínů pro studenty, kteří neukončili předmět nejpozději v navazujícím
zkouškovém období, odstavec 7
Upozorňujeme studenty-absolventy, aby si v řádném termínu, tedy maximálně tři týdny před termínem
konání státní závěrečné zkoušky, přišli uzavřít studium. Všechny výsledky musí být zapsané ve Stagu
i v indexu.
Žádáme studenty, kteří ukončí studium složením státní závěrečné zkoušky a chtějí se zúčastnit promocí,
aby se přišli nahlásit ke svojí studijní referentce včas (nejlépe ihned po státnicích). Je to nutné pro zdárné
zajištění organizace promocí jednotlivých oborů. Promoce se uskuteční ve dnech 23. – 28. června
a jejich harmonogram bude zveřejněn na webových stránkách fakulty.
Promoce doktorských studijních programů se uskuteční 12. června v aule Právnické fakulty UP
v Olomouci. Časový harmonogram bude upřesněn.

Zahraniční mobility v Německu - Erasmus+
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem hledá tři zájemce o jednoleté zahraniční
mobility Evropské dobrovolné služby v Německu od 1. září. Pobyty jsou pro účastníky zdarma. Nabídka
je vhodná pro mladé lidi do 30 let s bydlištěm (nebo legálním pobytem) na území Česka.
Zájemci si mohou vybírat ze čtyř pozic podrobněji popsaných zde.
Bezplatná stipendia Moskevského státního institutu mezinárodních vztahů
Moskevský státní institut mezinárodních vztahů přijme dva uchazeče k bezplatnému
vysokoškolskému studiu v bakalářském studijním programu a dva uchazeče k bezplatnému
vysokoškolskému studiu v magisterském studijním programu s nástupem v akademickém roce
2015/2016 . Podmínkou pro přijetí je velmi dobrá znalost ruského a dalšího světového jazyka.
Podrobné informace naleznete v příloze č.1. Přihlášky je možné podávat do 25. května.

Zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční ve středu 27. května ve 13.00 v zasedací místnosti
děkanátu. Jedním z projednávaných témat budou podmínky přijímacího řízení pro akademický rok
2016/17.

2

9

7. května 2015
2014

Nejlepší narozeninové přání
Děkan přírodovědecké fakulty vyhlašuje soutěž o nejlepší návrh narozeninového přání pro příští
akademický rok. Do 5. června mohou student, zaměstnanci, senioři i absolventi posílat originální návrhy
na e-mail: dagmar.petrzelova@upol.cz, poštou na adresu: Mgr. Dagmar Petrželová, děkanát PřF UP
v Olomouci, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc. Po předchozí domluvě je možné předat soutěžní návrh
paní Petrželové osobně, 6. podlaží, kancelář č. 6.011. Autor/ka nejlepšího návrhu obdrží finanční odměnu
3 000 korun a poukázku na třídenní pobyt pro dvě osoby ve fakultním rekreačním zařízení v Karlově.
Podrobné informace k soutěži najdete v příloze č.2.
Den s přírodovědou
Srdečně zveme všechny „fakultní“ děti i jejich rodiče na odpoledne plné zážitků, které se uskuteční
28. května v 15:00 za budovou fakulty na Envelopě. Při hrách a soutěžích společně oslavíme
nadcházející Mezinárodní den dětí. Abychom mohli náležitě odměnit sportovní i výtvarné výkony malých
účastníků, potvrďte prosím svou účast do 20. května na e-mail: romana.cuprova@upol.cz. Pozvánku
najdete v příloze č.3.
Podnikavá hlava 2015
Vědeckotechnický park UP vyhlásil již šestý ročník soutěže Podnikavá hlava o nejlepší podnikatelský
záměr. Autoři zajímavých podnikatelských idejí se mohou do soutěže přihlásit do 24. května. Ti nejlepší
získají nejen finanční odměnu a hodnotné dary, ale především cenné rady odborníků z praxe a zázemí
při rozjezdu podnikání. Více informací naleznete zde.
Analytická kreativita
Ve spolupráci s Ostravskou univerzitou v Ostravě nabízíme kurz Analytická kreativita zaměřený na
prezentaci statistiky a zpracování dat jednoduchou formou. Kurz si klade za cíl podpořit a rozvíjet
kreativní analytický přístup při řešení problémů, tvorbě strategií, vyhodnocování situací v transformující
se společnosti, včasném identifikování rizik, potencionálních ohrožení a jejich řešení.
Účastníci se naučí řešit nestandardní úlohy a hledat nová východiska i v krizových situacích. Obsah se
přizpůsobí přání a požadavkům účastníků. Kurz se uskuteční 2. června od 10:00 do 14:00 v prostorách
fakulty, 17. listopadu 12 (místnost bude upřesněna). Přihlášky zasílejte na e-mail
romana.cuprova@upol.cz do 15. května. Účast na kurzu je zdarma, drobné občerstvení pro účastníky
zajištěno.
Další Zpravodaj vyjde 22. května.
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