19
16. prosince 2016

Ú

vodní slovo

Uteklo to jako voda a vánoční svátky jsou opět přede dveřmi. Na přírodovědecké fakultě k adventní
době již tradičně patří i POSemestrální POSezení (POSPOS), které je určené pro zaměstnance fakulty,
doktorandy i naše seniory. To letošní se uskuteční v úterý 20. prosince, sejdeme se ve foyer budovy na
17. listopadu v pravé poledne. Setkání se koná v režii Správy budov, která pro nás připraví občerstvení.
Zkuste na chvíli zapomenout na pracovní povinnosti a využijte možnosti setkat se kolegy z jiných
pracovišť a popovídat si s nimi. Můžete se u toho posilnit gulášem, sekanou nebo vepřovými výpečky.
Vegetariáni budou moci sáhnout po bramborovém salátu bez majonézy, zelném salátu a koláčcích.
O hudební doprovod se postará kapela 3+1.
Vánoce jsou také časem, kdy více než jindy myslíme na své bližní a potřebné. I letos se na naší fakultě konala
sbírka pro děti z Klokánku v Olomouci a Dlouhé Loučce. Poděkování patří nejen její hlavní organizátorce
Mgr. Martině Oulehlové, ale především všem, kteří přispěli třeba jen malým dárkem.
Přeji všem, ať si vánoční svátky užijí v klidu a pohodě a načerpají síly do dalšího roku. Veselé Vánoce!
Ivo Frébort
děkan
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Opakovaně sdělujeme, že je třeba důsledně dbát na to, aby se aktivity realizované v rámci projektů FRUP
nepřekrývaly s aktivitami projektů OPVVV.
Pravidla pro interní alokace financí na fakultě v rámci projektů IGA 2017 nad rámec zadávací
dokumentace zůstávají stejná jako v předchozích letech:
 nejsou povoleny investice
 povoleny jsou pouze jednoleté projekty
 v rámci projektu je možné čerpat finance jen v roce 2017 (i když poběží i 01-02/2018)
 relativní výše alokace na středisko se odvíjí od procentuálního podílu objemu RVO střediska
na celkovém objemu RVO na fakultě, viz dělení finančních prostředků v roce 2016,
schválené akademickým senátem fakulty
 celkovou výši alokace IGA2017 na přírodovědecké fakultě ještě neznáme, při podávání
žádosti vycházejme z alokací udělených v předchozích letech (v roce 2016 to bylo
38,2 milionů). Doporučujeme projekt mírně nadhodnotit, potom se může krátit.
Informace pro řešitele projektů GA ČR končící k 31. prosinci
Při dočerpávání osobních nákladů je třeba dodržet celkovou poskytnutou výši osobních prostředků. Dle
zadávací dokumentace nemají všechny projekty možnost přesunu finančních prostředků mezi
jednotlivými položkami (provozními a osobními náklady), proto doporučujeme mírné nedočerpání
osobních nákladů a jejich následné vrácení poskytovateli. Zároveň upozorňujeme na nutnost dodržení
stanovené výše režijních nákladů (max 20%).

Studenti prvních ročníků
Žádáme studenty prvních ročníků, kteří se nezúčastnili imatrikulace, aby si přišli ke své studijní referentce
vyzvednout imatrikulační slib.
Uznání předmětů
Žádáme studenty, kteří podávali žádost o uznání předmětů, jež splnili v předchozím studiu, aby se po
vyzvání e-mailem dostavili na studijní oddělení pro Rozhodnutí o uznání studijních povinností a následně
si výsledky uznaných předmětů nechali zapsat do indexu. Rozhodnutí si vyzvedněte pokud možno do
konce tohoto roku, nejpozději do konce února, abyste věc neřešili až při uzavírání studia před státními
závěrečnými zkouškami, kdy je nutné index odevzdat.

Akademický senát přírodovědecké fakulty stanovil termíny voleb do fakultního senátu i pro volby
senátorů za přírodovědeckou fakultu do univerzitního senátu. Volby se uskuteční 5. a 6. dubna 2017,
místo a čas budou upřesněny.
Na svém prvním zasedání v novém kalendářním roce, které se uskuteční 25. ledna, ustaví fakultní
akademický senát volební komisi a pak bude možné podávat návrhy na kandidáty do akademických
senátů. Postup pro podávání návrhů bude včas zveřejněn na webové stránce AS PřF UP.
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Dnem 1. ledna 2017 nabývá účinnosti Metodický pokyn děkana přírodovědecké fakulty A-16/5-MPD –
Dodatek č.1 k Metodickému pokynu děkana A-14/15/MPD pro hodnocení pracovní výkonnosti
a pracovních výsledků zaměstnanců. Dokument naleznete zde.

Studenti ze spolku UP Crowd koncem roku zorganizovali pro středoškoláky na Hejčínském gymnáziu
přednáškový den o vědě, kterou na přírodovědecké fakultě dělají. V úterý 6. prosince také organizovali
další Science Café, na kterém Leoš Kyša přiblížil, jak věda zkoumá paranormální jevy. Někteří členové
se navíc zúčastnili školení O2 Smart Up, díky kterému teď mohou vědu popularizovat ještě více! Vše
o UP Crowd a jeho aktivitách najdete na facebooku.
Všichni členové vám přejí krásné svátky a hodně štěstí u zkoušek!
Dnem 21. prosince 2016 nabývá účinnosti následující norma UP:
B3-16/4-MPK – Organizační zabezpečení výplat mezd a stipendií v roce 2017 na UP
Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 20. ledna 2017.
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