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Nové místo konání, nový taneční pár, velkoryse pojatý program, populární moderátor
Lukáš Langmajer i vyšší kapacita sálů. To jsou nejvýraznější novinky letošního Plesu
Přírodovědecké fakulty UP, který se uskuteční 27. února v hotelu NH Collection
Olomouc Congress. Vstupenky na něj jsou již v prodeji.
Studenty, zaměstnance a absolventy fakulty, ale
i hosty z jiných fakult a zástupce široké veřejnosti
večerem provede herec Lukáš Langmajer, kterého
veřejnost zná například z filmů Bobule
a Babovřesky či seriálů Vinaři a Okresní přebor.
Moderování se věnuje pravidelně a rovněž
dlouhodobě. Na počátku své kariéry se dokonce tři
roky živil jako moderátor lokálního vysílání
ve Znojmě nebo jako zprávař radia Kiss Proton
v Plzni.
Účastníky plesu čekají dvě předtančení v podání
Lenky Dobešové a Jakuba Janků z tanečního klubu
Olymp Olomouc, mikromagie Štěpána Šmída
či módní přehlídka večerních a svatebních šatů
zakázkového krejčovství Soni Hanuskové.
O hudební doprovod se v hlavním sále postará
brněnská kapela Kanci paní nadlesní. Základ jejich
repertoáru tvoří skladby zahraničních popových
a rockových legend a hity ze současnosti.
„Nabízíme posluchačům muziku postavenou
na nezaměnitelných melodiích s vkladem našeho
osobitého rukopisu. Hrajeme a zpíváme ve stabilní
sestavě bez alternací. Muzikou se skutečně bavíme,
pod kančí značkou, již desátým rokem. Bavit ale
chceme především vás,“ slibuje kapela na svých
webových stránkách. V sále Olomouce bude hrát
kapela ExStres a zájemci se mohou těšit
i na DJ Lukáše Kobzu.
Vstupenky si lze zakoupit na děkanátu (místnost 6.010), v Pevnosti poznání a UPointu. Cena se pohybuje
v rozmezí od 220 do 350 korun, studenti, středoškoláci a senioři fakulty mají slevu. Podrobné informace najdete
na www.plesprf.upol.cz.
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Vyhlášení soutěže rakousko-českých projektů základního výzkumu
Rakouská agentura pro vědu Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung a Grantová agentura
České republiky vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých LA grantů.
Termín ukončení soutěže je 18. března. Návrhy projektů je proto třeba zaslat elektronicky
Mgr. Michaele Kratochvílové nejpozději do 15. března. Informace o soutěži najdete zde.
Technologická agentura České republiky (TA ČR) hledá odborníky z výzkumné i aplikační sféry
s vysokoškolským vzděláním a víceletými pracovními či hodnotitelskými zkušenostmi k hodnocení
projektů, které se ucházejí o podporu v rámci programů vyhlašovaných TA ČR. Podrobné informace
najdete zde.
Šest milionů korun pro mladé vědce
Nadační fond Neuron vyhlašuje soutěž Neuron Impuls 2016 na podporu základního vědeckého
výzkumu v oborech fyzika, chemie, matematika, medicína, společenské vědy a od letošního roku
nově také biologie. Do soutěže se mohou přihlásit mladí čeští vědci do 40 let. Vítězný projekt z každého
oboru získá nadační příspěvek v hodnotě až 1 milion korun. Žádosti, vložené prostřednictvím
webového rozhraní Nadačního fondu Neuron, lze podávat od 1. února do 31. března. Více informací
naleznete zde.

Zápis předmětů na letní semestr
Zápis předmětů na letní semestr se uskuteční 21. ledna – 22. února. Úpravy rozvrhu je možné provádět
na studijním oddělení do 18. března. Po tomto termínu je možné rozvrh upravit pouze se žádostí
schválenou vedoucím katedry, případně vyučujícím. Bližší informace naleznete zde.
Žádáme studenty, kteří nechtějí, případně nemohou pokračovat ve studiu, aby si podali žádost o ukončení
studia u své studijní referentky. Jestliže budou chtít v novém akademickém roce opět studovat na naší
fakultě, mohou vyplnit a odeslat elektronickou přihlášku nejpozději do 29. února.
Zahraniční studenti
Žádáme zahraniční studenty i katedry, které tyto studenty mají, aby se ve všech záležitostech týkajících se
agendy zahraničních studentů obraceli na Danu Gronychovou, email: dana.gronychova@upol.cz,
tel: 585634058, která tuto agendu vede.
Centrum pro podporu integrace cizinců Olomouckého kraje poskytuje zdarma všem cizincům, kteří
mají povolený trvalý nebo dlouhodobý pobyt v České republice a zároveň pocházejí ze zemí mimo EU,
celou řadu služeb. Jedná se například o sociální a právní poradenství, kurzy českého jazyka, sociokulturní
kurzy, vzdělávací akce i tlumočení. Informace o kompletní nabídce služeb centra poskytuje
Dana Gronychová.

Výzkumné pobyty na Pittsburské univezitě
Stipendium Ruth Crawford Mitchellové je určeno vysokoškolským učitelům a vědeckým pracovníkům,
kteří mají zájem o čtyřměsíční výzkumnou stáž na Pittsburské univerzitě ve státě Pennsylvania, a to od
poloviny srpna do poloviny prosince tohoto roku. Výše stipendia je $ 7000. Přihlášky je možné zasílat
do 30. března. Podrobné informace i formulář přihlášky najdete zde. S dotazy se můžete obrátit také
přímo na referentku Nationality Rooms Program Cristinu Lagnese, email: mcl38@pitt.edu.
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Uč se čínštinu, poznávej Čínu
K podpoře vzájemné spolupráce mezi českými a čínskými studenty vysokých škol se letos v červenci
uskuteční Letní kemp Chinese Bridge pro 100 českých studentů v čínském Pekingu. Podrobné informace
o 14denním pobytu včetně pokynů pro přihlašování najdete zde. S případnými dotazy se můžete rovněž
obrátit na ředitelku Konfuciova institutu Mgr. Lucii Laníkovou, email: lucie.lanikova@upol.cz,
tel: 585631256.

Připomínáme termíny školení pro zaměstnance fakulty:
Povinné školení vedoucích zaměstnanců v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
se uskuteční 10. února od 7:30 do 9:00 v aule právnické fakulty.
Povinné školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO se uskuteční 10. února
od 9:30 do 12:30 v aule právnické fakulty.
Školení zaměstnanců a doktorandů v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
(bez příslušného vzdělání pro nakládání s nebezpečnými látkami podle zákona o veřejném zdraví)
se uskuteční 12. února od 8:00 do 10:30 v aule přírodovědecké fakulty, Envelopa.
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 3. února
od 14:00 do 15:30 v aule přírodovědecké fakulty v Holici.
Na uvedená školení není třeba se přihlašovat předem.

Studentský spolek POSPOL hledá posily do týmu, neváhejte a přihlaste se! Je to ideální příležitost,
jak se seberealizovat, zkusit si práci v týmu, získat cenné zkušenosti, řádek v životopisu a třeba i obdiv
spolužáků a kolegů. Více informací naleznete zde.
POSPOL organizuje letos na jaře Souboj kapel Přírodovědecké fakulty UP. Nenechte si ujít možnost
zakoncertovat si se svou kapelou ve známém olomouckém klubu a utkat se s ostatními o možnost zahrát si
na Majáles UP 2016! Přihlásit svou kapelu můžete do konce února zde.

Inovační vouchery ve Středočeském a Ústeckém kraji
Středočeský a Ústecký kraj vyhlásily na konci roku 2015 nové výzvy inovačních voucherů. Lze je využít
na podporu spolupráce podniků s českými vysokými školami či výzkumnými organizacemi, a to
prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s poskytovatelem znalostí.
Víte-li o podniku se sídlem nebo provozovnou v daném kraji, se kterým byste rádi navázali spolupráci,
neváhejte jej oslovit.
Přihlášky je možné podávat do 23. února v případě spolupráce s firmou ze Středočeského kraje
a do 26. února, pokud je partner z kraje Ústeckého. Pro více informací navštivte web Středočeského
inovačního centra, web Inovačního centra Ústeckého kraje, nebo kontaktujte Mgr. Petra Suchomela
z Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého.
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Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 12. února 2016.
Dnem 27. ledna 2016 nabývá účinnosti následující norma UP:
B3-16/1-RR - Plán kontrolní činnosti na UP v roce 2016
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