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Blíží se začátek letního semestru a jednou z prvních větších událostí naší fakulty je Okno do praxe. Již po
osmé se na naší fakultě setkají zástupci firem s přírodovědným zaměřením se studenty a budou diskutovat
o možnostech praxe a budoucího zaměstnání v oboru. Akce se uskuteční 17. – 18. února. První den bude
věnován matematice, fyzice a optice, druhý pak biologii, chemii a ekologii. Letos svou účast potvrdil rekordní
počet potenciálních zaměstnavatelů, celkem 34 zástupců firem představí požadavky na uchazeče
o zaměstnání, výši odměňování, průběh přijímacích pohovorů a možnosti kariérního růstu. Studenti mají již
nyní možnost psát své dotazy na webové stránce absolventů fakulty a zajistit si tak co největší praktický
přínos pořádané akce. Součástí programu budou i individuální rozhovory studentů se zaměstnavateli
u informačních stánků jednotlivých firem, které budou rozmístěny ve foyer druhého podlaží budovy fakulty
na 17. listopadu.
Účast student je zdarma a pro účastníky bude připraveno občerstvení a drobné dárky. Setkání je součástí koncepce práce
s absolventy, kterou Přírodovědecká fakulta již několik let aktivně rozvíjí, a doufáme, že letošní ročník na tuto tradici úspěšně
naváže.

Mezinárodní konference Flow Analysis XIII
V termínu od 5. do 10. července 2015 v hotelu Diplomat v Praze se bude konat konference zaměřená na analytické
metody, automatizaci v rámci využití nízkotlakých průtokových systémů atd. Pozvánku i podrobné informace týkající
se odborného programu, možnosti přednášek nebo posterových prezentací najdete zde. Pro účastníky z České
republiky připravili pořadatelé zajímavou slevu registračního poplatku, kterou na stránkách konference nezmiňují.
Akademický nebo výzkumný pracovník za registraci zaplatí 6 000,- Kč, student pak 4 000,- Kč. V tomto poplatku
je zahrnut odborný denní program, občerstvení i konferenční materiály. V případě zájmu o účast na konferenci
s využitím sníženého registračního poplatku pište prosím na email: sklenarova@faf.cuni.cz.
Příprava projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Dne 27. ledna 2015 se uskutečnilo jednání Koordinační rady pro přípravu projektů do Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání (OP VVV). Do programu budou podány pouze projekty, schválené vedením fakult jak ve fázi
záměru, tak ve finální podobě projektu před podáním, a zkontrolované PS UP. Je velmi pravděpodobné, že v první
výzvě bude podán pouze jeden projekt za celou UP, a to v prioritní ose 2. Termín schválení OP VVV Evropskou
komisí zatím není znám.
Z důvodu koordinace předkládaných projektů, jejich návaznosti na Strategický plán UP a případné propojení
se strategií ITI (Integrované teritoriální investice – 7 vybraných regionů v rámci ČR), je třeba udělat předběžný
screening projektů a priorit v rámci fakulty. Žádáme zájemce o podání projektů do programu, aby vyplnili formulář
a zaslali jej na e-mail: michaela.kratochvilova@upol.cz do 6. března.
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Inovační vouchery
Inovační vouchery jsou finanční nástroj, který umožňuje firmám získat dotaci až 85 % na celkové náklady
do 200 tisíc Kč bez DPH (podle kraje) na provedení různých testování, analýz a měření na odborných pracovištích
univerzit včetně té naší. Vouchery lze uplatnit k úhradě dalších služeb, např.: studií proveditelnosti, analýz vhodnosti
použití materiálu, navrhování prototypů, technologický audit, přístup k výzkumnému zařízení nebo optimalizace
operačních procesů firmy. Více informací najdete zde.

Od 16. února 2015 přebírá studenty kombinovaného studia Aplikované informatiky Mgr. Marcela Chytilová.
Studenti bakalářského, navazujícího magisterského studia a 1. ročníků doktorského studia si mohou přijít na studijní
oddělení upravit rozvrh do 20. března. Po tomto datu je možná úprava rozvrhu pouze na základě žádosti, potvrzené
vedoucím katedry, případně vyučujícím a dodané na studijní oddělení.
Upozorňujeme katedry, aby podklady pro výplatu stipendií (mimořádná, IGA, atd.) předávaly na studijní oddělení
do 15. dne v měsíci a na správném formuláři.

Studium, výzkumné stáže a stipendijní programy v Číně
Čínská vláda nabízí českým studentům stipendijní místa ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských
studijních programů v příštím akademickém roce. Studenti mohou využít také nabídku jedno až dvousemestrálních
studijních programů a stáží. Podrobné informace najdete zde. Uzávěrka přihlášek je 6. března.
Prodloužení termínu uzávěrky pro podání žádostí o stipendia poskytovaná na základě mezinárodních smluv
Žádosti o stipendijní programy do Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Rumunska, Ruska
nebo do Vietnamu je možné zasílat na adresu Akademické informační agentury do pátku 13. února 2015 do 15:00.
Podrobné informace k jednotlivým stipendijním nabídkám najdete proklikem z výše uvedeného přehledu.
Stipendia na základě mezivládní dohody - Polsko
Dodatečně se můžete přihlásit i na studijní a výzkumné programy pro studenty bakalářských, magisterských
a doktorských studijních programů a programy pro akademické pracovníky na akademický rok 2015/16.
Žádosti lze zasílat do 15. dubna do 16:00. Podrobné informace k nabídkám najdete zde.

Kontakty na fakultní vrátnice
Vrátným na budově Envelopa i v holickém areálu se teď dovoláte 24 hodin denně díky novým mobilním telefonním
číslům:
 mobilní telefonní linka na vrátnici na Envelopě je 733 690 765
 mobilní telefonní linka na vrátnici Holice je 734 391 909
V případě nepřítomnosti pracovníka na vrátnici je hovor automaticky přesměrován z pevné linky (585 634 060 –
Envelopa / 585 634 960 – Holice) na mobilní telefony.
Pro komunikaci s vrátnicí můžete také využít nově zřízené emailové adresy: vratnice_holice@upol.cz,
vratnice_envelopa@upol.cz
Pohotovostní služba Správy budov
Pro řešení mimořádných událostí a havárií zavedla Správa budov (SB) nepřetržitou pohotovostní službu.
 telefonní kontakt na pohotovost SB Holice je 739 544 869
 telefonní kontakt na pohotovost SB Envelopa je 733 690 765
Na obě telefonní čísla se dovoláte v pracovní dny po 16:00, o víkendech a svátcích kdykoliv.
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Informace o odchozích zásilkách na Českou poštu
Výběr poštovních schránek s odchozími obyčejnými i doporučenými zásilkami probíhá denně ve 12:30. Všechny
zásilky doručené po tomto čase budou odbaveny následující pracovní den. Pokud chcete, aby byly vaše zásilky
doručeny na poštu ještě týž den, dodejte je prosím do schránek u vrátnice nebo na podatelnu do uvedeného času.
Odchozí zásilky vždy viditelně opatřete razítkem dané katedry či oddělení. Dokumenty, odesílané v informačním
systému Magion, zejména doporučená psaní, čitelně označte vygenerovaným číslem na obálku odchozí zásilky.
Mezistátní i vnitrostátní zásilky určené k odeslání vhazujte do schránek dle způsobu odeslání „Obyčejná pošta“,
„Doporučená pošta“ nikoliv do schránky „Podatelna“.
Vzhledem ke změnám na České poště Olomouc 1 je teď nově třeba hlásit na podatelnu (17. listopadu 12
nebo v Holici) větší zásilky s objemem nad 200 ks a to tři dny předem.

Konference POST-UP 2015
Zveme vás na druhou Konferenci POST-UP, která se uskuteční 17. – 18. února v Best Western Hotelu Prachárna
u Olomouce. Mladí vědečtí pracovníci představí ve svých příspěvcích pokrok ve výzkumu, své dosavadní výsledky
i zkušenosti ze stáží, které absolvovali. Konference bude vedena v angličtině. Registrace na konferenci již není
možná, ale posluchači se zájmem o témata konference jsou vítáni. Bližší informace najdete zde.
Další Zpravodaj vyjde 27. února.

Zpravodaj Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
vychází jako čtrnáctideník
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