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Ačkoliv prezentaci navenek se fakulta věnuje po celý rok, právě začátek zimního semestru
a nadcházející období patří v tomto ohledu k těm velmi podstatným. Fakulta i jednotlivé
katedry zaujaly veřejnost na Noci vědců či Dnech evropského dědictví, prezentují se
na veletrzích vzdělání a chystají se na dny otevřených dveří. Na střední a vybrané základní školy
míří propagační materiály a péči o absolventy potvrzují zlatá a stříbrná promoce,
které se uskuteční v říjnu a listopadu.
Přesvědčit případné uchazeče o studium o tom, že Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
je ta správná volba, již v těchto dnech odjeli naši zástupci na Veletrh vzdělávání Akadémia v Bratislavě. V příštím
týdnu zamíří na Gaudeamus v Nitře a počátkem listopadu se budeme prezentovat na témže veletrhu v Brně.
Fakultní „vyslanci“ mají k dispozici nové propagační materiály. Aktualizovaného vydání se dočkal
Kalendář akcí 2015/2016 i publikace Studuj!, která přináší přehled studijních programů a oborů přírodovědecké
fakulty pro školní rok 2016/2017. Zcela novou brožurou je Nabídka aktivit pro školy (přednášky, prohlídky,
pokusy), která se zejména na partnerských školách setkala s velmi kladným ohlasem. Nové publikace míří nejen na
české, ale i slovenské školy.
„Jednotlivým katedrám patří velký díky za spolupráci, a to jak při přípravě těchto publikací, tak například
za zapojení se do Nocí vědců. Odměnou nám opět byla vysoká účast a aktivní návštěvníci,“ řekl proděkan
pro mimouniverzitní spolupráci Josef Molnár. Další nápor návštěvníků a zejména uchazečů o studium se dá
očekávat při dnech otevřených dveří, které se uskuteční 20. listopadu a 16. ledna.
Živo na fakultě bude i tuto sobotu, kdy se uskuteční stříbrná promoce. Slavnostní chvíle opět zažijí absolventi
fakulty, kteří promovali před 25 lety. O měsíc později se uskuteční zlatá promoce, její účastníci obdrží
vysokoškolský diplom znovu po 50 letech. „Například stříbrné promoce fakulta pořádá již po sedmé a je o ně
trvalý zájem. Letos zveme absolventy z roku 1990, kdy jich promovalo kolem 180. Zatím máme přihlášeno
85 zájemců,“ uvedla vedoucí oddělení vnějších a vnitřních vztahů Dagmar Petrželová.
Naopak pro nováčky na akademické půdě byl určen letní Seznamovák v režii studentského spolku POSPOL.
Šestidenního pobytu plného vzdělávacích, herních a sportovních aktivit se zúčastnilo na 400 prváků. Rekordní
účast 140 studentů měla přírodovědecká fakulta.
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Rektor vyhlašuje čtvrtou výzvu na podporu Proof-of-Concept aktivit na naší univerzitě. Podpořené
mohou být všechny projekty vědeckých týmů, které nejsou financovány z jiných zdrojů, zahrnují aktivity
či výzkum s vysokým komerčním potenciálem a pro něž již existuje trh s pravděpodobností uplatnění.
Finanční podporu pro získání funkčního prototypu, ověřené technologie, průmyslově-právní ochrany,
případně licence komerčnímu subjektu můžete získat, pokud podáte návrh projektu do 26. října. Podrobné
informace a podmínky výzvy naleznete zde.

Rozvrh můžete na studijním oddělení upravovat až do 23. října.
Studenti, kteří chtějí uznat předměty splněné v předchozím studiu, tak mohou učinit na základě
Žádosti o uznání předmětů a Přílohy k žádosti o uznání předmětů, které po vyplnění a odsouhlasení
garanty jednotlivých předmětů předají příslušné referentce na studijním oddělení.
Studijní plány naleznete nyní online zde.
Absolventi, kteří úspěšně ukončili studium státní závěrečnou zkouškou, se mohou přihlásit u své studijní
referentky k promoci. Ty se uskuteční 13. a 14. listopadu. Harmonogram bude vyvěšen na webových
stránkách fakulty koncem října. Poplatek za promoce činí 500 korun a je třeba jej uhradit do 30. října
na účet číslo: 19-1096330227/0100, variabilní symbol: 99310031, do zprávy pro příjemce napište
„promoce“. Naskenovanou kopii dokladu o zaplacení poplatku zašlete na studijní oddělení nejpozději
do konce měsíce.
Všichni studenti, kteří v rámci studia odjíždí do zahraničí, jsou povinni nahlásit svůj výjezd referentce
pro zahraniční styky Daně Gronychové, dana.gronychova@upol.cz, tel. 585634058, a to nejméně
dva týdny před odjezdem.

Mezinárodní kongres/sympozium zaměřené na výzkum v oblasti životního prostředí ICER-16
V srpnu příštího roku se uskuteční již 16. ročník kongresu/sympozia, pořádaného nakladatelstvím JERAD,
tentokrát na půdě Univerzity aplikovaných věd v Lübecku. Podrobné informace včetně registračního
formuláře jsou dostupné na webových stránkách sympozia. Abstrakty je možné zasílat do 1. prosince.

První zasedání akademického senátu fakulty v tomto akademickém roce se uskuteční 21. října
ve 13:00 hodin v zasedací místnosti děkanátu, program bude zveřejněn na webových stránkách fakulty.

Zájemci o využití prostor v Pevnosti poznání (Laudonův sál, Malý sál, Přednáškový sál) najdou
informace o jejich obsazenosti ve STAGu. Rezervaci je třeba následně udělat u Veroniky Neumeisterové.
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Oddělení vnějších a vnitřních vztahů má k dispozici propagační materiály fakulty i Univerzity
Palackého, a to v české i anglické verzi. Katedry, které by je rády využily například při konferencích,
pro významné hosty a podobně, se mohou obracet na Mgr. Dagmar Petrželovou.

Quarry Life Award 2015 – mezinárodní soutěž
na podporu biodiverzity v lomech a pískovnách
Pro skupiny i jednotlivé studenty, absolventy či mladé
vědce biologických oborů je určen třetí ročník soutěže
zaměřené na zvyšování biodiverzity i povědomí
o biologické hodnotě těžebních míst. Návrhy projektů lze
podávat do 1. března v pěti kategoriích: výzkum stanovišť
a druhů, péče o biodiverzitu v průběhu těžby nebo po jejím
ukončení, vzdělávání a zvyšování povědomí o významu
biodiverzity pro společnost, propojení okolní biodiverzity
s lomem, školní studentský projekt. Více informací,
požadavky, časový rozvrh i přihlášku naleznete zde.
Ve dnech 19.-23. října se všichni zájemci o účast v soutěži
mohou zúčastnit exkurzí v lomech a pískovnách.
Doteky papíru – kreativní soutěž s tématem letních olympijských her 2016
Přihlaste se do soutěže společnosti Antalis s.r.o. o zajímavé ceny. Naše fakulta byla zařazena do soutěžní
kategorie Vysoké školy a pro soutěžící obdržela sady speciálních grafických papírů formátu B1. V případě
zájmu kontaktujte Mgr. Dagmar Petrželovou, e-mail: dagmar.petrzelova@upol.cz. Vytvořte svůj
originální výtvor, návrh, projekt a do 20. listopadu jej přihlaste do kreativního klání.
Prezentace laboratorních přístrojů firmy Labmark
Krátkou prezentaci firemního portfolia připravila společnost Labmark v prostorách Ústavu molekulární
a translační medicíny lékařské fakulty. Uskuteční se 12. října. V seminární místnosti 1.09
od 10:00 do 14:00 nabídnou odborníci kromě posezení u kávy také možnost praktické ukázky s vámi
dodanou DNA. Pozvánku na akci najdete v příloze č.1.
Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 23. října 2015.
Dnem 27. září 2015 nabývají účinnosti následující normy UP:

B3-15/2-PK – Provedení inventarizace majetku, materiálových a dokladových inventarizací na UP
v roce 2015
Dnem 30. září 2015 nabývají účinnosti následující normy UP:

B3-15/3-PR – Novela č. 1 k příkazu rektora UP č. B3-15/1-PR - Harmonogram akademického roku
2015/2016 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v ak. roce 2015/2016
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