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Navzdory nepříznivému demografickému vývoji a úbytku maturantů zájem o studium na
přírodovědecké fakultě neklesá. Studijní oddělení přijalo pro akademický rok 2016/2017 celkem
2930 přihlášek k bakalářskému a 720 k navazujícímu magisterskému studiu. Oproti prvnímu kolu
v loňském roce činí úbytek jen zhruba 200 přihlášek.
„Se zájmem o naši fakultu jsme spokojeni, rozdíl není nijak
propastný. Určitě k tomu přispívá pozitivní obraz, jaký
u veřejnosti máme. Uchazeči berou na vědomí vědecké
výsledky, kterými se můžeme pochlubit, a chtějí studovat na
fakultě, která má ve světě dobrý zvuk. Věříme, že na zvýšení
zájmu o přírodovědné obory se bude podílet i Pevnost
poznání,“ řekl proděkan pro studijní, sociální a pedagogické
záležitosti Roman Kubínek.
Loni na fakultu v prvním kole dorazilo 3135 přihlášek pro
bakalářské studium, dalších 524 přibylo ve druhém kole.
U navazujících magisterských oborů se ke studiu loni
přihlásilo 730 uchazečů, ve druhém kole pak dalších 136.
„V letošním roce se bude druhé kolo přijímacího řízení vypisovat pouze u vybraných bakalářských studijních
oborů. Navazující magisterské studium druhé kolo mít nebude. Potěšitelné je také to, že obory s větším počtem
uchazečů, které dříve neměly přijímací zkoušky, je nyní zavádějí nebo se na ně připravují v příštím roce,“ uvedl
Kubínek. Letos nově přijímací zkoušky podstoupí i uchazeči oboru Matematika – ekonomie se zaměřením na
bankovnictví a pojišťovnictví, učitelské studium biologie a v příštím roce patrně i Aplikovaná informatika. Podle
vedení fakulty je to jedna z cest, jak snížit počty studentů, kteří během prvního ročníku nezískají žádný kredit
a řádně studovat mnohdy ani nechtějí.
Vůbec nejvyšší zájem mají uchazeči o obor Molekulární a buněčná biologie (271 přihlášek), Aplikovanou
informatiku (226) a Biochemii (214). Naopak tradičně malý zájem je o některé fyzikální obory.

Návrhy projektů do veřejné soutěže Grantové agentury České republiky pro rok 2017 na podporu
standardních, mezinárodních i juniorských projektů zasílejte Mgr. Michaele Kratochvílové na email:
michaela.kratochvilova@upol.cz průběžně, nejpozději do 24. března do 10:00, aby bylo možné zajistit
včasné podání vašeho návrhu datovou schránkou.
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Děkan přírodovědecké fakulty vyhlašuje výzvu k podání žádostí do programu Podpora udržitelnosti
pozic zahraničních post-doků pro rok 2016. Formulář žádosti je ke stažení v příloze č.1, podrobné
instrukce naleznete zde. Vyplněné žádosti zasílejte elektronicky na email: karolina.zavoralova@upol.cz
nejpozději do 25. března 2016 do 12:00.

Zápis předmětů na letní semestr
Upozorňujeme studenty, že úpravy rozvrhu je možné provádět na studijním oddělení již jen
do 18. března. Po tomto termínu je úprava možná pouze se žádostí schválenou vedoucím katedry,
případně vyučujícím.
Vyzvednutí diplomů
Absolventi, kteří ukončili studium státní závěrečnou
zkouškou v lednu a únoru tohoto roku, si mohou
vyzvednout diplomy na studijním oddělení. Pokud se
zúčastní promocí (27. června – 1. července), své diplomy
musí před termínem promocí odevzdat zpět na studijní
oddělení, aby jim mohly být předány na slavnostním aktu.
Už jen do 15. března se mohou naši studenti zapojit do
ankety FakultaRoku.cz. Jejím cílem je posoudit kvalitu
českých vysokých škol pohledem studentů. Hlasovat lze
zde. Účastníci v anketě odpoví na dvě desítky otázek.
Upozornění pro zahraniční studenty
Zahraniční studenti, kteří k nám přijíždí na krátkodobé studijní pobyty nebo studují programy v angličtině,
mohou v případě jakýchkoli problémů kontaktovat paní Danu Gronychovou ze studijního oddělení, e-mail
dana.gronychova@upol.cz, tel: 5856344058.
Brigáda na letních příměstských táborech Akademik sport centra UP
Hledáme vedoucí, pomocné instruktory, zdravotníky, skladníky – techniky, ale také trenéry sportů,
výtvarníky a další specialisty pro spolupráci při realizaci příměstských táborů v Olomouci. Máte co
nabídnout? Dejte nám o sobě vědět. Bližší informace naleznete zde.

Žádáme rozvrháře kateder, aby zkontrolovali, zda zadali do rozvrhu na letní semestr i předměty
doktorského studia. Některé předměty v rozvrhu stále chybí.
Writting Clinic
Mgr. Marian Siedloczek z Kabinetu cizích jazyků nabízí pomoc akademickým pracovníkům
a doktorandům při tvorbě akademického textu v angličtině. Konzultace můžete využít každý týden
v pondělí od 9:45 do 11:15 na základě předchozí domluvy emailem. Pište na: marian19@post.cz.
Kompetence pracovníků Správy budov
Reorganizace Správy budov, která se uskutečnila v uplynulých dvou letech, přinesla i některé změny
v kompetencích jejích jednotlivých zaměstnanců. Za činnost Správy budov, bezporuchový provoz objektů
i technologických zařízení, dodavatelské smlouvy, dlouhodobé a krátkodobé smlouvy o nájmu nebytových
prostor fakulty či servis a údržbu zařízení zodpovídá vedoucí Správy budov Dagmar Zlámalová. V případě
běžných problémů je ale vhodné se obracet i na další zaměstnance správy. „Abychom předešli případným
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nesrovnalostem a posílili povědomí o kompetencích konkrétních osob, připravili jsme jejich přehled
i s telefonními kontakty. Cílem je, aby zaměstnanci věděli, na koho ze Správy budov se mají v té či oné
situaci obrátit. Pokud se vyskytnou závažné problémy či nedostatky v jejich práci, je možné se obracet
přímo na vedoucí Správy budov,“ uvedla tajemnice Jana Zimová. Seznam pracovníků, jejich kontakty
a kompetence jsou dostupné zde.
V pátek 18. března bude pokácena jedle douglaska v areálu Holice mezi objektem 49 a
Vědeckotechnickým parkem. Strom usychá a při pádu by mohl poškodit okolní budovy. Práce začnou ve
13:00 hodin v případě dobrého počasí.

POSPOL
Již zanedlouho vypukne Souboj kapel PřF 2016! Přijďte muzikanty podpořit na první kolo - 22. března
v 19:00 v 15 minut music club!
V plném proudu je také fakultní liga stolního tenisu, která vyvrcholí v prvním květnovém týdnu
závěrečným turnajem nejlepších hráčů.

Red Hat Czech Open House 2016
Chcete se seznámit s nejnovějšími technologiemi a trendy v oblasti open-source softwaru? Chcete získat
informace o kultuře nebo pracovních příležitostech v České pobočce společnosti Red Hat? Přijeďte do
Brna na Den otevřených dveří, který se uskuteční 6. dubna od 13:00 do 18:00 v sídle společnosti na ulici
Purkyňova 647/111. Program akce najdete zde.
Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 1. dubna 2016.
Dnem 29. února 2016 registrovalo MŠMT ČR IV. Změny Vnitřního mzdového předpisu UP
A-3/2007 - Vnitřní mzdový předpis UP (IV. Úplné znění Vnitřního mzdového předpisu UP ze dne 29.
února 2016)
Dnem 29. února 2016 nabývají účinnosti následující normy UP:
B3-16/2-SR - Dodatek č. 5 ke směrnici rektora UP č. B3-13/7-SR Zásady studentské grantové soutěže na
UP (úplné znění) - Seznam schválených projektů v roce 2016
B3-16/2-RR - Ubytovací stipendia na UP na období leden-červen 2016
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