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vodní slovo  

 

Studenti bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia mohou i letos 

poměřit své síly ve vědecké soutěži O cenu děkana. Registrace je otevřena do 25. dubna, práce 

bude potřeba odevzdat do 2. května. Samotná soutěž se uskuteční o tři dny později.  

„Cílem soutěže je motivovat studenty 

k tomu, aby se už během studia či později ve 

svých profesích věnovali vědě a výzkumu. 

Díky soutěži mohou získat zkušenosti 

s veřejnou prezentací výsledků,“ uvedl 

děkan Ivo Frébort.  

Studenti se budou moci pochlubit svými 

vědeckými úspěchy v oborech matematika  

a informatika, chemie, fyzika, biologie, vědy 

o Zemi a didaktika přírodovědných oborů. 

Všechny sekce jsou rozděleny do tří 

kategorií – bakalářské, magisterské  

a doktorské.  Práce vyhodnotí odborná 

komise, nejúspěšnější soutěžící se mohou 

těšit na mimořádná stipendia a ceny 

věnované například sponzory či 

jednotlivými pracovišti fakulty. Jako 

doplňková je vyhlášena posterová sekce. 

Podrobné informace jsou dostupné zde.  

Loni se do klání zapojilo více než sedm desítek studentů. Soutěž existuje ve stávající podobě od roku 2007  

a navazuje na dlouhou tradici studentských vědeckých soutěží (SVOČ). 

 

 

 

 

 Vyhlášení výsledků žádostí o podporu udržitelnosti pozic zahraničních postdoků IP 2016 

Minulý týden hodnotila komise podané žádosti o dofinancování mzdových nákladů pro zahraniční 

postdoky z institucionálních finančních prostředků. Výsledky hodnocení včetně výše přidělené podpory 

naleznete zde spolu se stručným zdůvodněním v případě, že podpora udělena nebyla. Vyhlášení výsledků 

žádostí a pokyny k čerpání přidělených finančních prostředků naleznete zde. 

Ú
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http://www.svoc.prf.upol.cz./
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2016/7-1_Vysledky_hodnoceni_IP_2016.pdf
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2016/7-2_Vyhla__s__eni___vy__sledku___a_pravidla_cerpani_IP_2016.pdf
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 Fulbrightovo stipendium pro studium a výzkum v USA 

Uchazeči ze všech oborů s výjimkou klinické medicíny a MBA, kteří do prvního září získají alespoň 

bakalářský titul, mohou zažádat o roční stipendium na studijní nebo výzkumný pobyt ve spojených 

státech. Základním předpokladem pro přijetí jsou výborné studijní výsledky, české občanství, trvalý pobyt 

na území České republiky a výborná znalost anglického jazyka ověřená zkouškou TOEFL s minimálním 

skóre 80 bodů. Podrobné informace včetně přihlášky naleznete zde. V případě jakýchkoli dotazů 

kontaktujte programovou referentku Andreu Semancovou, tel. 222718452, e-mail: 

semancova@fulbright.cz. Přihlášky je možné zasílat do 1. září. 

 

 Společné česko-německé výzkumné projekty 
Návrhy projektů základního výzkumu do výzvy, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy České republiky, lze podávat do konce května. Projekty jsou zaměřeny mimo jiné na 

podporu mobility výzkumných pracovníků, kteří budou spolupracovat na řešení mezinárodních projektů. 

Finanční podpora je plánována na rok 2017 a 2018. Podrobné informace i text výzvy naleznete zde.  

 

 

 

 

 

 Uzavření studia před státnicemi  
Upozorňujeme studenty třetího ročníku bakalářského studia a druhého ročníku navazujícího 

magisterského studia, kteří chtějí skládat státní závěrečné zkoušky v květnu a červnu, že musí řádně 

uzavřít studium minimálně tři týdny před jejich termínem. K uzavření studia je třeba dostavit se na studijní 

oddělení s indexem, ve kterém budou zapsány a potvrzeny všechny výsledky. Studenti by si také měli 

zkontrolovat, zda mají všechny výsledky zapsány v informačním systému Stag.   

 

 Promoce 

Studenti, kteří úspěšně ukončí studium státní závěrečnou zkouškou v květnu nebo červnu, se mohou ihned 

po státnicích přihlásit u své studijní referentky na promoce. Ty se uskuteční 27. června - 1. července. 

Harmonogram bude vyvěšen na webových stránkách fakulty začátkem června. Poplatek za promoce činí 

500 korun a je možné jej uhradit složenkou nebo na účet číslo: 19-1096330227/0100, variabilní symbol: 

99310031. Do zprávy pro příjemce napište „promoce“. Naskenovanou kopii dokladu o zaplacení poplatku 

zašlete emailem příslušné studijní referentce.  

 

 Státní závěrečné zkoušky ze souběžného doplňujícího studia učitelství 
Studenti 2. ročníku magisterského studia mohou složit jednu část státní závěrečné zkoušky 

z pedagogického minima ještě před státní závěrečnou zkouškou ze svého hlavního oboru. Podmínkou je 

splnění všech studijních povinností pedagogického minima. Referentka studijního oddělení může toto 

studium uzavřít pouze na základě výpisu předmětů pedagogického minima se zapsanými a potvrzenými 

výsledky. Výsledky musí být rovněž uvedeny v indexu a ve Stagu. Státnice z druhého předmětu 

pedagogického minima mohou studenti skládat až po úspěšném složení státní závěrečné zkoušky ze svého 

oboru, a to v co nejkratším možném termínu. 

 

 Hlasuj pro svoji fakultu! 

Hlasování o Fakultu roku 2016 bylo díky žádostem více škol, nové metodice a celkovému odložení 

začátku hlasování posunuto až do 30. dubna. Stačí tedy zavítat na www.fakultaroku.cz a odpovědět na 

dvě desítky otázek. Oproti minulým ročníkům se mohou do hlasování zapojit jen studenti a absolventi, 

kteří ukončili bakalářské nebo magisterské studium v uplynulých 24 měsících.  Vyplnění otázek je rychlé 

a jednoduché. 

 

 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. Až do 15. května je možné do soutěže přihlásit diplomovou práci 

http://www.fulbright.cz/stipendia
https://owa.upol.cz/owa/redir.aspx?REF=zmy2Jzf2G0EvAwTRSOP6OVikd6UwH-o_c5GkkbdlUmnRGZ9u5F3TCAFtYWlsdG86c2VtYW5jb3ZhQGZ1bGJyaWdodC5jeg..
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-nemeckych?lang=1&ref=m&source=email
http://www.fakultaroku.cz/
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podanou k obhajobě letos v období od 1. ledna do 30. června. Finanční odměna je určena pro studenta  

i vedoucího práce. Vice informaci najdete zde. 

 

 

  

 

 

 Stipendijní pobyty v zahraničí - dvoustranné dohody 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo nabídky stipendijních pobytů  

v zahraničí podle dvoustranných mezinárodních smluv. Seznam zemí nabízejících stipendijní pobyty, 

podrobné informace o jednotlivých nabídkách a rovněž obecné podmínky účasti včetně postupu při 

podávání žádostí naleznete zde.  

 Stipendijní pobyty v České republice v akademickém roce 2016/2017 
Stipendia na výzkumné i studijní pobyty na českých vysokých školách v délce od dvou do deseti měsíců 

nabízí zahraničním studentům či absolventům Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky na základě bilaterálních smluv. Více informací naleznete zde.   

 

 

 

 

 

 Správa budov odstraní v nejbližších dnech oplocení parku v areálu v Holici, které mělo chránit mladé 

rostliny před hladovou zvěří z okolí. Nyní pletivo zmizí a prostor bude přístupný bez omezení. Na místě 

ale zůstanou dřevěné sloupy, aby se plot mohl na podzim znovu obnovit.  

 

 

 

 

 

 POSPOL 
Stále pokračuje fakultní Souboj kapel! Dvě semifinálová kola máme již za sebou a před námi stojí velké 

finále, ve kterém se rozhodne, která kapela se zúčastní Majálesu UP 2016. Přijďte i vy podpořit vybrané 

kapely již 19. dubna 2016 od 19:00 do 15 Minut music club. Pozvánku a oficiální plakát naleznete zde. 

 

 Studentský spolek Otevřeno 

Cestou vzájemné spolupráce, kultivované a věcné diskuze chce nezávislá studentská organizace studentů 

pedagogických oborů probudit novou vlnu nadšení pro učitelské řemeslo, zkvalitňování učitelské přípravy 

a zvyšování prestiže pedagogické profese v naší společnosti. Přidáte se? Výzvu studentům pedagogických 

fakult, která má být impulzem k zapojení do diskuze i dění na oborech a fakultách, najdete zde. Bližší 

informace, vizi spolku i otevřený prostor pro vyjádření, nápady a podněty naleznete zde. 

 

 

 

 

 

 Setkání absolventů  
U příležitosti 70. výročí obnovení naší univerzity se v pátek a v sobotu 9. a 10. září uskuteční 

celouniverzitní setkání absolventů. Sobotní program setkání připravuje univerzitní oddělení komunikace. 

Absolventi se mohou těšit na vystoupení Leony Machálkové, Jiřího Pavlici a dalších absolventů. Je také 

připraven doprovodný program a pro držitele Karty absolventa řada benefitů. Páteční program setkání je 

koncipován tak, aby se během dne a společenského večera mohli naši absolventi v neformální atmosféře 

setkat s představiteli svých kateder i se svými bývalými spolužáky v prostorách fakulty. V čase od 17:00 

do 19:00 je program slavnostního setkání plně v režiích jednotlivých pracovišť. Abychom mohli postupně 

doplňovat nabídku programu pro absolventy na webových stránkách, sdělte prosím jméno kontaktní osoby 

http://www.cenacrytur.cz/
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/stipendijni-pobyty-v-zahranici-mezivladni-dohody?lang=1&ref=m&source=email
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/stipendijni-pobyty-v-ceske-republice-v-akademickem-roce-2016?lang=1&ref=m&source=email
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2016/7-3_Souboj_kapel.jpg
http://otevreno.org/vyzva/
http://www.otevreno.org/
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a informaci o chystaných aktivitách Mgr. Dagmar Petrželové na e-mail:  dagmar.petrzelova@upol.cz do 

pondělí 25. dubna. Rozeslání pozvánek našim absolventům zajistí fakultní oddělení vnějších a vnitřních 

vztahů. Už teď můžete informace o Absolventském setkání rozšířit mezi své kolegy 

a spolužáky, registrovat se prostřednictvím jednoduchého nezávazného formuláře a motivovat tak 

ostatní k účasti. Bližší informace k akci naleznete zde.  

 

 Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 29. dubna 2016. 

 

 Dnem 6. dubna 2016 nabývá účinnosti následující norma UP: 

B3-16/3-SR - Dodatek č. 6 ke směrnici rektora UP č. B3-13/7-SR Zásady studentské grantové soutěže na 

UP (úplné znění) 

Dnem 13. dubna 2016 nabývá účinnosti následující norma UP: 

B3-16/4-SR - Elektronická evidence studentů, účastníků, průběhu a výsledků vzdělávání na UP 
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