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vodní slovo  

 

 

Příští Akademický senát Přírodovědecké fakulty bude zřejmě zvolen podle upraveného 

volebního řádu. Změny schválili na minulém zasedání stávající senátoři, potvrdit je musí 

ještě Akademický senát Univerzity Palackého. Pokud tak učiní, nová pravidla budou 

platná při nadcházejících volbách na jaře příštího roku.  

Podle nové úpravy nebude již slučitelné členství ve volební komisi s kandidaturou do senátu. Schválený 

návrh obsahuje rovněž zákaz volební agitace v objektu, kde se nachází volební místo, a v bezprostřední 

blízkosti tohoto objektu v době voleb. „V prvním případě jde o přirozenou zásadu, která minimalizuje 

námitky k podjatosti komise. Myslím si, že explicitní vymezení je na místě. V případě druhé změny jsme 

se rozhodli pro obdobnou úpravu jako v platném zákoně o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR,“ uvedl předkladatel návrhu, děkan Ivo Frébort. 

Nejzásadnější a také nejvíce diskutovanou změnou je úprava systému obsazování mandátů ve studentské 

části senátu. „Je potřeba, aby mandáty ve studentské části senátu byly obsazovány na základě stejného 

systému, který platí pro akademické pracovníky. Na fakultě máme pět oborů a je vhodné, aby byly 

rovnoměrně zastoupeny v obou částech akademického senátu,“ odůvodnil změnu děkan. Zbývající 

mandáty jsou obsazovány již bez ohledu na příslušnost k oboru. 

Návrh kritizoval člen studentské komory senátu Martin Schlossarek. „Mám dojem, že návrh je reakcí na 

výsledky posledních senátních voleb, což neuvádí tyto změny do dobrého kontextu. Do jisté míry to může 

vést k omezení hlasu studentů ve volbách,“ uvedl Schlossarek. S tím ale nesouhlasil například senátor 

Libor Kvítek. „Stejným způsobem se již několik let volí do senátu akademičtí pracovníci. Kritéria by měla 

být stejná pro obě části senátu,“ zdůraznil senátor. Pro návrh nakonec hlasovalo 15 senátorů, tři se zdrželi 

hlasování. Změnu ve studentské části bylo možné přijmout až nyní, neboť dříve nebyla jednoznačná vazba 

mezi studenty a obory. 

Senátoři také schválili nový jednací řád, který vznikl rozdělením stávajícího volebního a jednacího řádu, 

zde k žádným věcným změnám nedošlo. 

Nový volební řád projednává i Akademický senát Filozofické fakulty. I tento dokument má  

v nadcházejících volbách zajistit jednotlivým katedrám reprezentativnější zastoupení v senátu. 
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 Nominace do hodnotících panelů GA ČR 

Grantová agentura České republiky vyhlásila výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích 

panelů. Podrobnou výzvu k nominacím na kandidáty do hodnoticích panelů, formulář návrhového listu 

kandidáta a popis náplně jednotlivých hodnoticích panelů naleznete zde. Po vyplnění zašlete formulář do 

23. listopadu Mgr. Kratochvílové, která zajistí podpis pana rektora a včasné podání návrhu. 

 

 

 

 

 

 Uznání předmětů  
Žádáme studenty, kteří si podali žádost o uznání předmětů, aby se po obdržení emailu s potvrzením uznání 

dostavili na studijní oddělení ke své studijní referentce pro Rozhodnutí o uznání studijních povinností  

a nechali si zapsat uznané předměty do indexu.  

 

 Úprava rozvrhu  
Žádáme studenty, kteří ještě potřebují upravit rozvrh, aby donesli na studijní oddělení vyplněnou žádost, 

schválenou vedoucím katedry, případně vyučujícím.  

 

 Promoce absolventů bakalářských a magisterských studijních programů 
Žádáme absolventy, kteří se chtějí zúčastnit promocí a zatím nedodali doklad o zaplacení poplatku, aby 

tak učinili obratem. Poplatek 500 korun měl být uhrazen do konce října na účet číslo:  

19-1096330227/0100, variabilní symbol: 99310031. Nascanovanou kopii dokladu o zaplacení poplatku 

zašlete emailem příslušné studijní referentce. Harmonogram promocí, které se uskuteční 11. listopadu 

v aule přírodovědecké fakulty, je zveřejněn na našich webových stránkách.  

 

 Promoce absolventů doktorského studia  
Promoce se uskuteční 9. prosince v aule právnické fakulty. Poplatek 500 korun zaplaťte na účet číslo:  

19-1096330227/0100, VS 99310031 a do zprávy pro příjemce uveďte „promoce“. Naskenovaný doklad 

zašlete studijním referentkám pro doktorské studium Marcele Vykydalové a Mgr. Martině Karáskové. Čas 

promocí bude upřesněn.  

 

 Souvislá pedagogická praxe 

Souvislá pedagogická praxe studentů 1. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia 

učitelství se uskuteční od 6. do 24. března 2017. Přihláškový formulář najdete zde. Na souvislou 

pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti. Přihlášku je třeba podat nejpozději do 

27. ledna příštího roku.  

 

 3000 korun na studijní i pracovní stáže 

Studenti, kteří chtějí vycestovat do zahraničí, si mohou požádat o Motivační stipendium na podporu 

střednědobých a dlouhodobých mobilit studentů ve výši 3000 korun. Stipendium je určeno pro studenty 

bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů, kteří vyjedou na jakoukoli zahraniční 

mobilitu v trvání 30 a více dní. Student může žádat o stipendium za každou realizovanou mobilitu s 

výjimkou pobytů v rámci Erasmu. 

Před odjezdem je třeba doručit na referát zahraničního oddělení fakulty paní Daně Gronychové 

stručnou žádost a kopii dokladu potvrzujícího délku stáže. Pokud student o zahraniční cestě 

neinformuje před svým odjezdem nebo neprokáže délku trvání zahraničního pobytu, nárok na stipendium 

zaniká.  

Žádost musí obsahovat tyto základní údaje:  

 jméno a příjmení studenta 

 studijní obor a oblast studia 

 druh studia (bakalářské, magisterské, doktorské) 

https://gacr.cz/vyzva-k-nominacim-na-kandidaty-hodnoticich-panelu-ga-cr/
http://www.prf.upol.cz/skupiny/studentum/promoce/promoce-absolventu-listopad-2016/
http://cpp.upol.cz/
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 číslo úču, kam má být stipendium zasláno 

 cíl cesty (stát, město, instituce) 

 termín zahraničního pobytu  

 důvod cesty (studijní pobyt, pracovní stáž, vědecká spolupráce, letní škola, atd.) 

 datum a podpis studenta 

Žádost musí svým podpisem potvrdit školitel nebo vedoucí katedry. 

 

 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, prostě vše co je potřebné vědět před a po výjezdu na 

zahraniční univerzitu nebo instituci? Pak přijďte na Erasmus Info Day, který se koná 24. listopadu 

2016 od 16:00 do 18:00 v aule přírodovědecké fakulty Envelopa.  

 

 

 

 

 

 Antelope, Giraffe, Hippo in the 21st Century: Conservation Action in Africa 

Česká zemědělská univerzita v Praze bude v únoru příštího roku hostit mezinárodní konferenci, která je 

zaměřená na ochranu přírody v afrických zemích. Můžete se tak osobně setkat se světoznámými 

osobnostmi jako je Jonathan Kingdon, Richard D. Estes, Julian Fennessy a dalšími odborníky z oboru. 

Konference se uskuteční 19. – 25. února. Podrobné informace a registrační formulář jsou k dispozici zde. 

 

 

  

 

 

 Školení řidičů referentských vozidel, které je třeba mít platné pro užívání služebního vozidla i pro 

možnost využití svého soukromého vozidla ke služebním účelům, se uskuteční 30. listopadu  

od 14:00 v aule přírodovědecké fakulty na tř. 17. listopadu. Školení má platnost 2 roky, po uplynutí 

lhůty je třeba jej absolvovat znovu. Platnost svého školení si můžete ověřit u sekretářky vaší katedry 

případně u paní Netukové, tel: 585634009. 

 

 Snímání biometrických údajů v Olomouci 

V Olomouci na tř. Svobody 8 (budova děkanátu LF) byla zřízena pobočka Odboru azylové a migrační 

politiky Ministerstva vnitra České republiky. Studenti, kteří potřebují vyřídit nové povolení k pobytu 

nebo žádají o prodloužení stávajícího povolení a byli již objednáni k sejmutí biometrických údajů 

v Přerově, se mohou dostavit na olomoucké pracoviště ve stanoveném termínu. 

K provedení nového úkonu na olomoucké pobočce je nutné se předem objednat u paní Hlobilové,  

tel: 974760383, 974760384 nebo u Mgr. Yvony Vyhnánkové, tel: 585631041, aby byla efektivně využita 

kapacita pracoviště ve prospěch klientů z řad zaměstnanců univerzity.  

 

 

 

 

 

 UP Crowd organizoval ve středu 2. listopadu velkolepou akci pro všechny správné nerdy i fanoušky 

cosplay. Součástí večera byla také přehlídka masek a řada tematických soutěží. Fotogalerii ze zajímavého 

večera a další plánované akce spolku naleznete na facebooku UP Crowd.  

 

 

 

 

 

http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2016/16-1_AnGiHip_Conference_2017.pdf
http://www.angihip2017.com/
https://www.facebook.com/UPCrowdOL/
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 Začínající učitel přírodovědných předmětů a matematiky  

Proděkan pro mimouniverzitní spolupráci prof. Molnár srdečně zve studenty, budoucí učitele 

přírodovědných předmětů, i pedagogické pracovníky didaktických oborů na besedu, která se uskuteční 

10. listopadu v zasedací místnosti děkanátu fakulty v 6. podlaží. Podrobné informace naleznete zde. 

 

 

 PosPos 
Poznačte si již dnes do svých diářů, že zimní Posemestrální posezení se uskuteční v úterý 20. prosince  

od 12:00 hodin ve foyer fakultní budovy na tř. 17. listopadu. Děkan fakulty srdečně zve všechny 

zaměstnance, doktorandy a seniory fakulty, aby na chvíli zapomněli na předvánoční shon a vychutnali si 

bohaté občerstvení, živou hudbu i dobrou společnost. Pozvánku najdete zde. 

 

 Soutěž o nejlepší návrh novoročního přání 2017 

Do 20. listopadu můžete posílat návrhy fakultního novoročního přání a zapojit se tak do soutěže o finanční 

odměnu ve výši tři tisíce korun a poukázku na třídenní pobyt pro dvě osoby ve fakultním rekreačním 

zařízení v Karlově. Soutěže se mohou zúčastnit studenti, zaměstnanci, absolventi i senioři nejen z 

přírodovědecké fakulty. Přání může být malované, kreslené, vymodelované, vyfocené nebo počítačově 

zpracované, podmínkou je pouze možnost převedení do elektronické podoby pro tisk. Návrh musí být v 

souladu s vizuálním stylem univerzity a obsahovat univerzitní vizuální prvky. Svá soutěžní díla zasílejte 

Mgr. Magdaleně Ondrušákové na email: magdalena.ondrusakova@upol.cz, poštou na adresu Mgr. 

Magdalena Ondrušáková, 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: 585634397. Podrobnosti 

k podmínkám soutěže najdete zde.  

 

 Máte chuť dát si pořádně do těla? 
Akademik sport centrum vás srdečně zve na tradiční Mikulášský indoorcycling maraton, který se 

uskuteční ve čtvrtek 18. prosince od 17:00 do 20:00 v tělocvičně Envelopa. Registrujte se emailem na 

asc@upol.cz, počet míst je omezen. Pozvánku a bližší informace naleznete zde.  

  

 

 Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 18. listopadu 2016. 
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http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2016/16-3_Zimni_PosPos_2016.pdf
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2016/15-8_PrF_novorocni-prani_soutez_2017.jpg
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