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V těchto dnech odstartoval další ročník ankety FakultaRoku.cz. Zúčastnit se jí nově mohou jen
studenti a absolventi, kteří ukončili bakalářské nebo magisterské studium v uplynulých
24 měsících. Cílem ankety je posoudit kvalitu českých vysokých škol pohledem studentů. Hlasovat
lze do 15. března zde.
„Posouzení kvality školy z pohledu
studentů a čerstvých absolventů je podle
nás kritérium, podle kterého by se měli
řídit budoucí vysokoškoláci, nyní
studenti středních škol. Těm chceme
projektem pomoci v jejich rozhodování,
na jakou fakultu či školu se přihlásit,“
uvádějí organizátoři na svých webových
stránkách.
Účastníci v anketě odpoví na 24 otázek.
Kromě hodnocení samotné kvality
výuky, do něhož spadá například
zajímavost
a
pestrost
výuky
či dostupnost studia v zahraničí, je
součástí
dotazníku
i
hodnocení
vybavenosti školy, administrativního
zázemí a prestiže školy nebo názor na
dodržování pravidel ze strany vedení
a učitelů.
Přírodovědecká fakulta obsadila v minulém ročníku v kategorii přírodních věd 4. místo. Anketu pořádá Asociace
studentů a absolventů pod záštitou České studentské unie.

Soutěž vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala
Česká fyzikální společnost, sekce Jednoty českých matematiků a fyziků, vyhlásila soutěž pro autorky
a autory vědeckých prací z oboru fyziky, kteří v den uzávěrky nepřekročili věk 30 let. Soutěžní práce
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zasílejte do 31. března elektronicky na email: jaroslav.bielcik@fjfi.cvut.cz. Přihlášku a podrobné
informace o podmínkách soutěže naleznete zde.
Soutěž o stipendium FEI a Československé mikroskopické společnosti
Stipendium je určeno mladým vědeckým pracovníkům nebo doktorandům do 30 let, kteří ke své vědecké
práci používají elektronový mikroskop nebo přímo využívají výsledků získaných elektronovým
mikroskopem.
Stipendium je dvouleté s částkou 100 tisíc korun na jeden rok. Přihlášky je možné posílat do 7. července.
Podrobné informace i elektronickou přihlášku naleznete zde.
Soutěž o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách
Společnost CRYTUR ve spolupráci s portálem CareerMarket.cz ocení autory nejlepších magisterských
prací zaměřených na materiálové vědy, které jsou podané k obhajobě v zimních a jarních termínech
státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2015/2016. Svou práci můžete do soutěže přihlásit
do 15. května. Finanční odměna je určena pro studenta i vedoucího práce. Vice informaci najdete zde.

Zápis předmětů na letní semestr
Upozorňujeme studenty, že předzápis předmětů na letní semestr končí 22. února.
Úpravy rozvrhu je možné provádět na studijním oddělení do 18. března. Po tomto termínu je úprava
možná pouze se žádostí schválenou vedoucím katedry, případně vyučujícím.
Žádáme absolventy, kteří úspěšně ukončili studium státní závěrečnou zkouškou v lednu a únoru, aby
se přihlásili u své studijní referentky na promoce. Ty se budou konat 27. června – 1. července.
Harmonogram bude vyvěšen na webových stránkách fakulty začátkem června. Své diplomy, stejně jako
potvrzení o řádném ukončení studia, si můžete vyzvednout na studijním oddělení.
Kabinet pedagogické přípravy oznamuje studentům, že informační schůzka k první souvislé
pedagogické praxi studentů prvního navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia
učitelství se uskuteční 22. února od 15:45 do 16:30 v učebně 2005 ve druhém patře fakultní budovy.
Účast na schůzce je pro přihlášené studenty povinná. Bližší informace najdete zde. http://cpp.upol.cz/
Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte na adresu: jana.slezakova@upol.cz.
Vyučujícím:
Na začátku letního semestru provede studijní oddělení kontrolu všech studentů prvních ročníků, kteří
během zimního semestru nezískali jediný kredit. Žádáme proto vyučující, aby do 15. února zapsali
všechny zápočty a zkoušky do STAGu.
Žádáme rozvrháře kateder, aby zkontrolovali, zda zadali do rozvrhu na letní semestr i předměty
doktorského studia. Některé předměty v rozvrhu zatím chybí.

První letošní zasedání akademického senátu fakulty se uskuteční 24. února od 13:00 v Malém sále
Pevnosti poznání.
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Od poloviny loňského roku platí směrnice rektora B3-15/5-SR - Jednotný vizuální styl na UP, která
zaměstnancům zakládá povinnost užívat jednotný vizuální styl univerzity (JVS) ve všech prvcích
vizuální komunikace, prezentace a propagace univerzity, a to vně i uvnitř UP. V manuálu jednotného
vizuálního stylu najdete šablony hlavičkového papíru v češtině i angličtině i šablony PowerPoint pro
své prezentace. E-podpis, kterým označíte vaši emailovou komunikaci v souladu s JVS, můžete stáhnout
a upravit dle jednoduchého návodu pro své emailové prostředí zde.

POSPOL
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. 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.
Hrajete rádi stolní tenis? Pak je pro vás připravena nová fakultní liga ve stolním tenisu pod záštitou
studentské organizace POSPOL. Registraci a podrobné informace naleznete zde.
UP Crowd
Máš v sobě vědce i rockera? Poznej s námi soutěž FameLab! Spolek UP Crowd organizuje ve středu
17. února od 16:30 v Pevnosti poznání krátký seminář právě o něm s účastí dvou bývalých státních
finalistů. FameLab je soutěž o nejlepší popularizační přednes, přihlášky na letošní ročník se uzavírají
28. února.
UP Crowd ve čtvrtek 18. února v 18:00 v Prostějovské hvězdárně ukáže, jak Olomouc spolupracuje se
světovými astronomickými observatořemi. Budete-li poblíž, navštivte hvězdárnu a naši přednášku
Olomoucká stopa v projektu Pierre Auger Observatory. Více informací naleznete zde.

Jménem pana děkana si vás dovolujeme pozvat na Ples Přírodovědecké fakulty UP, který se uskuteční
27. února v hotelu NH Collection Olomouc Congress. Večerem bude provázet moderátor, herec
a závodník Lukáš Langmajer. Vstupenky je možné si zakoupit na děkanátu fakulty (kancelář 6.010),
v Pevnosti poznání a UPointu (univerzitní prodejna na Horním náměstí 12). Pokud máte zájem
o předběžnou rezervaci vstupenek, je možné si je objednat na e-mailové adrese:
karolina.zavoralova@upol.cz.
Podrobné informace o plese, prodeji vstupenek i jejich cenách najdete zde.
Přijďte si zahrát moderní deskové hry
Fakultní Klub deskových her se schází každý čtvrtek od 16:30 v učebně 1.034 v přízemí budovy
na Envelopě. Zahrát si můžete hry z klubové zásoby, po předchozí domluvě i hry ze soukromých sbírek
členů. Aktuální informace a novinky najdete na klubovém facebooku nebo zde. Kontaktovat členy klubu
můžete i emailem: kdholomouc@seznam.cz.
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Informační seminář o nabídce stipendií a projektů mezinárodní spolupráce
Dům zahraniční spolupráce zve studenty i akademiky na seminář, na němž mohou získat ucelené
informace o nabídce stipendií Akademické informační agentury do 35 zemích světa. Část semináře bude
věnována stipendijním pobytům v Rakousku a podpoře projektové česko-rakouské spolupráce v programu
Aktion i možnosti stipendijních pobytů v rámci mezinárodní sítě univerzit CEEPUS.
Seminář se uskuteční ve čtvrtek 25. února od 12:30 do 15:00 v Pevnosti poznání. Vzhledem k omezené
kapacitě je třeba se na seminář registrovat. Pozvánku najdete v příloze č.1, registrační formulář
i podrobné informace k semináři najdete zde.
Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 26. února 2016.
Dnem 1. února 2016 nabývají účinnosti následující normy UP:
B3-16/1-PR - Harmonogram akademického roku 2016/2017 a harmonogram zápisu předmětů do
Informačního systému STAG v akademickém roce 2016/2017
B3-16/1-SR - Realizace práv průmyslového vlastnictví na UP
Dnem 10. února 2016 nabývají účinnosti následující normy UP:
B1-16/1-HN - Novela č. 2 k hlavní normě UP č. B1-11/1-HN Řád vysokoškolské koleje UP ve znění
Novely č. 1-B1-14/11-HN
B3-16/1-MPK - Metodika uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty u vybraných
investičních akcí
A-2/2007 - Volební a jednací řád AS UP (III. úplné znění ze dne 19. ledna 2016)
Dnem 12. února 2016 nabývá účinnosti následující norma UP:
B3-16/2-PR - Vypracování Výroční zprávy o činnosti UP za rok 2015
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