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Jednotlivé obory přírodovědecké fakulty se představí v Pevnosti poznání. Středoškoláci, jejich
rodiče i další zájemci se během pěti týdnů budou moci od 10. listopadu seznámit s aktivitami
kateder, získají informace o možnostech studia, ale i o špičkových výsledcích zdejších vědců.
Sérii nazvanou Měsíc s Přírodou v Pevnosti poznání odstartuje biologie a ekologie a v polovině
prosince ji uzavře fyzika.
„Cílem je ještě úžeji propojit aktivity naší fakulty
a Pevnosti poznání a představit je veřejnosti.
Návštěvníkům přiblížíme obory, které u nás lze
studovat, v jiném prostředí než dosud. Zjistí, že je
u nás čeká kvalitní výuka i špičková věda.
Věříme, že tím můžeme motivovat talentované
středoškoláky ke studiu přírodovědných oborů,“
uvedl děkan Ivo Frébort.
V interaktivním muzeu vědy se budou postupně
prezentovat biologie a ekologie, vědy o Zemi,
chemie, matematika a informatika či fyzika.
V řadě případů se takzvané oborové týdny propojí
s dalšími
aktivitami
kateder,
například
Dnem otevřených dveří v Centru regionu Haná
či GISday na katedře geoinformatiky.
Po celý týden bude mít příslušný obor v přízemí Pevnosti poznání informační nástěnku a stánek nazvaný
Týden s…. Čtvrtek vždy bude patřit prezentacím pro středoškoláky, kteří zde získají informace o možnostech
studia, setkají se s mladými vědci, mohou si vyslechnout přednášky o zajímavých přírodovědných tématech
a čekají je i působivé experimenty. V sobotu se od 14:00 uskuteční Science Café – popularizační přednášky
pro širokou veřejnost v Laudonově sále. Účastníci se na nich mimo jiné dozvědí, že matematika je jazykem
přírodních věd, seznámí se s výsledky výzkumu olomouckých ekologů na Borneu nebo s olomouckým podnebím.
Po dobu přednášky bude pro zájemce zajištěno hlídání dětí.
„Propojení Pevnosti poznání a přírodovědecké fakulty návštěvníci poznají i při prohlídce expozic, které z velké
části vznikly ve spolupráci s odborníky z fakulty. Chceme také, aby lidé věděli, že popularizaci vědy
se přírodovědecká fakulta věnuje po celý rok,“ uvedl programový ředitel Pevnosti poznání Jakub Ráliš.
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Oborové týdny nemají suplovat tradiční Dny otevřených dveří, ale naopak budou pozvánkou na ně.
Dny otevřených dveří se konají 20. listopadu a 16. ledna, uchazeči o studium při nich budou moci poznat
autentické prostředí učeben a laboratoří.

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích
Ministerstvo vnitra vyhlásilo 21. října veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích
v rámci programu VI - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015 - 2020. Uzávěrka přijímání návrhů
projektů je 16. prosince, předpokládaný termín zahájení řešení projektů je 1. ledna 2017. Podrobné
informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra, případně zde.
Nový dotační program na podporu nadaných žáků
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy finančně podpoří organizátory mimoškolních
vzdělávacích aktivit pro nadané žáky ve věku od 13 do 19 let, kteří budou v roce 2016 zajišťovat
netradiční formy vzdělávání žáků například formou letních škol, badatelských aktivit, odborných projektů,
soustředění apod. Příjemcem dotace může být vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, nestátní
nezisková organizace nebo středisko volného času. Ministerstvo v programu rozdělí je 10 milionů korun,
uzávěrka pro podání žádosti je 15. prosince. Podrobné informace k výzvě naleznete zde, vyhlášení
dotačního programu je k dispozici v příloze č.1.

Promoce
Připomínáme absolventům bakalářského a navazujícího magisterského studia, že ve dnech
13. a 14. listopadu se uskuteční slavnostní promoce. Nezapomeňte se včas přihlásit u své studijní
referentky, uhradit poplatek za promoce (číslo účtu: 19-10963302207/0100, VS 99310031, do zprávy
pro příjemce uvést promoce) a naskenovaný doklad o zaplacení poslat na studijní oddělení. Na webových
stránkách fakulty je vyvěšený časový harmonogram promocí i bližší informace o jejich průběhu.
Promoce studentů doktorského studia
Promoce absolventů doktorského studia se uskuteční 11. prosince. Poplatek 500 Kč zaplaťte na účet číslo:
19-1096330227/0100, VS 99310031, do zprávy pro příjemce uveďte promoce a naskenovaný doklad
zašlete studijním referentkám pro doktorské studium Janě Faltýnkové a Marcele Vykydalové. Čas
promocí bude upřesněn.
Souvislá pedagogická praxe studentů 1. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia
učitelství se uskuteční příští rok od 29. února do 18. března. Přihláškový formulář najdete zde.
Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti. Přihlášku je třeba podat
nejpozději do 22. ledna.
Přihlášení studenti budou umístěni na školy v Olomouci, popřípadě v blízkém regionu (Šternberk, Přerov,
Prostějov, Uničov, Litovel). Studenti si na těchto školách nemusejí zajišťovat praxi sami, v přihlášce
uvedou, na které škole v Olomouci či okolí by chtěli praxi konat. Studenti, kteří mají zájem o jiný region,
si musí praxi zajistit sami. Současně musí požádat ředitelství školy o souhlas s konáním souvislé
pedagogické praxe, který škola potvrdí na formuláři přihlášky, jenž je rovněž dostupný po rozkliknutí
výše uvedeného odkazu.
Souvislá pedagogická praxe je zajištěna pro studenty, kteří ji absolvují v uvedeném (celouniverzitním)
termínu. Případné dotazy zasílejte na jana.slezakova@upol.cz.
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Erasmus Info Day
Přemýšlíte o výjezdu s programem Erasmus+ na zahraniční studijní nebo pracovní stáž? Rádi byste věděli
jak si podat přihlášku, jak probíhá výběrové řízení? Vše, co je potřebné vědět před a po výjezdu
na zahraniční univerzitu nebo instituci, se dozvíte 25. listopadu od 16:00 do 17:30 v aule
přírodovědecké fakulty na Erasmus Info Day.
ČEZ Inovační maraton 2015
Inovační maraton je intenzivní 24 hodinová výzva pro studenty nebo absolventy všech oborů, které baví
hledat neobvyklá řešení, tvořit a posouvat věci dopředu. Pod vedením inovačních a koučovacích expertů
projdou jeho účastníci komplexním inovačním procesem, seznámí se s širokým spektrem inovačních
technik a naučí se je využívat při hledání řešení zadaného reálného problému. Vítězný tým posnídá
se stratégy Skupiny ČEZ. Více informací a přihlášku naleznete zde. Spolu s přihláškou zašlete i svůj
životopis a esej v rozsahu jedné normostrany. Úkolem je vybrat českou firmu a popsat, v čem firma
vyniká a co by případně mohla dělat lépe. Přihlašovat se můžete do 10. listopadu. Akce se uskuteční
3. – 4. prosince (čtvrtek 9:00 – pátek 9:00) v centrále ČEZ a. s., Praha 4.

Stipendijní pobyty v zahraničí - dvoustranné dohody
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo nabídky stipendijních pobytů
v zahraničí podle dvoustranných mezinárodních smluv. Seznam zemí nabízejících stipendijní pobyty,
podrobné informace o jednotlivých nabídkách a rovněž obecné podmínky účasti včetně postupu
při podávání žádostí naleznete zde.
Stipendia v Německu
Studenty i pedagogy, kteří mají zájem o výzkumná a vzdělávací stipendia a výzkumné pobyty v Německu,
upozorňujeme na blížící se uzávěrku většiny stipendijních programů Deutscher Akademischer Austausch
Dienst (DAAD). Přihlášku na akademický rok 2016/2017 je třeba zaslat do 15. listopadu, termín
pro podání žádosti o stipendium na letní kurz je 1. prosince. Podrobné informace k přihláškám jsou
k dispozici zde, přehled všech stipendijních programů najdete v příloze č.2.

Tento týden byl znovu zahájen provoz bufetu v 1. podlaží fakultní budovy na 17. listopadu. Čerstvé
ovocné i zeleninové saláty, obložené bagety, chlebíčky, pečivo a mléčné výrobky si můžete koupit každý
všední den od 7:00 do 16:30 kromě pátku, kdy bude provoz bufetu zkrácený dle poptávky zákazníků.
Seznamte se s fakultními pracovišti
Vedení fakulty připravilo ve spolupráci se studentským spolkem Pospol exkurze po jednotlivých
pracovištích. Jsou určeny pro studenty, zaměstnance i seniory přírodovědecké fakulty. Zájemci si budou
moci prohlédnout katedry v budovách na 17. listopadu i v areálu v Holici. První exkurze se uskuteční
12. listopadu a ve vyhrazených termínech budou pokračovat do 26. listopadu. Přesný rozpis exkurzí
najdete v příloze č.3. Přihlášky lze zasílat na pospol@upol.cz.
Lávka pro pěší přes Mlýnský potok u Korunní pevnůstky v Bezručových sadech je kvůli špatnému
technickému stavu uzavřena, oprava by měla skončit 27. listopadu.
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Soutěž o nejlepší návrh novoročního přání 2016
Lákavá odměna letos čeká na tvůrce vítězného PF pro naši fakultu. Na finanční odměnu ve výši tři tisíce
korun a poukázku na třídenní pobyt ve fakultním rekreačním zařízení v Karlově se může těšit autor
nebo autorka malovaného, kresleného, vymodelovaného návrhu, vlastní fotografie či počítačově
zpracovaného návrhu. Soutěže se mohou zúčastnit studenti, zaměstnanci, absolventi i senioři nejen
z přírodovědecké fakulty. Návrhy zasílejte Ing. Karolíně Zavoralové do 20. listopadu na email:
karolina.zavoralova@upol.cz, poštou na adresu Ing. Karolina Zavoralová, PřF UP v Olomouci,
17. listopadu 12, 77146 Olomouc. Osobně lze návrh předat po předchozí domluvě v kanceláři č. 6.010
na děkanátu fakulty, tel: 585634775. Podrobnosti k podmínkám soutěže najdete zde.
Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 20. listopadu 2015.

Zpravodaj Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
vychází jako čtrnáctideník
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