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Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová zavítá ve čtvrtek 5. května
během oficiální návštěvy Olomouckého kraje i na přírodovědeckou fakultu. Od 14:10
bude v aule debatovat se studenty a pedagogy zejména o otázkách spojených s chodem
vysokých škol.
"V terénu se lépe dozvím konkrétní potřeby v daných regionech
a věřím, že mi poslouží jako inspirace do další práce, včetně
připomínek k legislativě, na níž pracujeme," řekla již dříve Valachová.
Členové akademické obce se mohou ministryně během neformální
debaty zeptat například na podporu mezinárodní mobility studentů,
podporu doktorandů a další problémy, jež je zajímají. Zájemci mohou
zasílat své dotazy předem na martina.saradinova@upol.cz. Pozvánku
naleznete zde.
Ministryně školství navštíví v tentýž den i základní školu v Dolanech
či Gymnázium Čajkovského v Olomouci. Na programu má i jednání
s rektorem Jaroslavem Millerem.

Společné česko-francouzské výzkumné projekty
Do 30. června je možné podávat návrhy projektů do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky, která je zaměřená na podporu mobility výzkumných pracovníků, již budou
spolupracovat na řešení mezinárodních projektů v letech 2017 a 2018. Podrobné informace najdete 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
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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.
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 předem odevzdat zpět na studijní oddělení, aby jim mohly být předány na slavnostním aktu.
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.
Souvislá pedagogická praxe studentů 2. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia
učitelství se uskuteční od 26. září do 14. října. Přihláškový formulář najdete zde. Na souvislou
pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti. Přihlášku je třeba podat nejpozději do
2. září. Přihlášení studenti budou umístěni na školy v Olomouci, popřípadě v blízkém regionu (Šternberk,
Přerov, Prostějov, Uničov, Litovel). Studenti si na těchto školách nemusejí zajišťovat praxi sami,
v přihlášce uvedou, na které škole v Olomouci či okolí by chtěli praxi konat. Studenti, kteří mají zájem
o jiný region, si musí praxi zprostředkovat sami. Současně musí požádat ředitelství školy o souhlas
s konáním souvislé pedagogické praxe, který škola potvrdí na formuláři přihlášky, jenž je rovněž dostupný
po rozkliknutí výše uvedeného odkazu.
Souvislá pedagogická praxe je zajištěna pro studenty, kteří ji absolvují v uvedeném celouniverzitním
termínu. Případné dotazy zasílejte na jana.slezakova@upol.cz.
Konference Voda a krajina 2016
Tradiční studentská konference zaměřená na problematiku krajiny, životního prostředí a vody v krajině se
bude letos konat 13. října v budově Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Svůj
příspěvek ve formě abstraktu můžete registrovat do 13. června. Jako v minulých ročnících bude výstupem
konference recenzovaný sborník všech příspěvků. Aktuální informace včetně registračního formuláře
naleznete zde.
Letní škola energetiky 2016 na Slovensku
Dvacet studentů vysokých škol ze zemí Visegrádské čtyřky se může zdarma zúčastnit řady interaktivních
workshopů, odborných cvičení i diskuzí s klíčovými představiteli evropského a mezinárodního
energetického sektoru a experty na oblast energetiky. Hlavními kritérii pro výběr účastníků letní školy
jsou zájem o energetiku v jejich regionech, motivace věnovat se této problematice i v budoucnu a velmi
dobrá znalost angličtiny. Letní škola, která se uskuteční 26. června až - 2. července, bude vedena
v anglickém jazyce. Přihlášky podávejte on-line do 18. května, formulář i podrobné informace najdete
zde.
Hudební preference vysokoškolských studentů
Vztah studentů k některým žánrům hudby 20. století zkoumají vědečtí pracovníci z Katedry hudební
výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Vyjádřením svého názoru na hudební ukázky
v krátkém dotazníku poskytnete cenné údaje pro výzkum hudebních preferencí vysokoškolských studentů.
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Stipendium v Japonsku
Na základě mezivládní dohody mohou studenti využít nabídky stipendijních pobytů v Japonsku. Jedná
se o postgraduální stipendia v délce 18 až 24 měsíců a o stipendia k absolvování vysokoškolského studia,
na která lze nastoupit v roce 2017. Protože japonská strana požaduje předání přihlášek prostřednictvím
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zájemci musí doručit vyplněné přihlášky s přílohami
(v angličtině nebo japonštině) do 20. května letošního roku do 12:00 na adresu: Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. Zásilku je třeba
označit slovy JAPONSKO – STIPENDIA. Každého uchazeče musí ministerstvu doporučit příslušná škola.
Formuláře a informační materiály japonské strany jsou k dispozici zde. Podrobné informace naleznete zde.
Studium arabštiny na Kuvajtské univerzitě
Kuvajtská vláda nabízí tři stipendijní místa pro studium arabského jazyka na Kuvajtské univerzitě
v příštím akademickém roce. Přihlášky musí být doručeny nejpozději do 20. května na velvyslanectví
České republiky v Kuvajtu. Stipendia zahrnují úhradu vstupního víza, ubytování, studium, zdravotní
pojištění, plnou penzi včetně nápojů, zpáteční letenku a měsíční kapesné ve výši 100 kuwajtských dolarů.
Podrobné informace naleznete zde.
Mezinárodní konference Životní prostředí a úpravnictví
Dvacátý ročník mezinárodní konference zaměřené na nové vědecké a technologické objevy v úpravě
surovin a ochraně životního prostředí se uskuteční 2. až 4. června na Vysoké škole báňské - Technické
univerzitě Ostrava. Organizátoři připravili mimo jiné i workshop na téma Critical Raw Materials and
their Recycling for Circular Economy of the EU. Podrobné informace včetně registračního formuláře
naleznete zde. Vybrané články budou po recenzi a prezentaci na konferenci vydány v časopise Journal of
the Polish Mineral Engineering.

Informujeme, že došlo k úpravě znění Smlouvy o úhradě nákladů. Aktuální verzi naleznete na webové
stránce v sekci Zaměstnancům – Formuláře – Formuláře pro ekonomické oddělení. Nově je v článku II.,
bodu 2 nutné doplnit název katedry a jméno zodpovědné osoby.
Doručování soukromých zásilek zaměstnancům i studentům fakulty na podatelnu nebo vrátnici je
zakázáno.
Faktury, které jste obdrželi elektronicky, přeposílejte na rektorát na email: faktury@upol.cz. Zde
budou zaevidovány v Magionu a převedeny do uzlu podatelny naší fakulty.
Důležité dokumenty, které zasíláte vnitřní poštou, předávejte prosím přímo do rukou pracovníků
podatelny, případně s pokyny pracovníkům vrátnice.
Všechny zásilky odesílané přes podatelnu musí být opatřeny razítkem dané katedry, aby mohlo být
správně provedeno rozúčtování nákladů i evidence zásilek v Magionu.
Od 1. května se zvyšují poplatky na České poště. O korunu se zvýší poplatek za obyčejnou tuzemskou
zásilku, o tři koruny za tuzemskou doporučenou zásilku. Poplatek za zahraniční obyčejnou zásilku se
zvýší o dvě koruny, za doporučenou zásilku do zahraničí zaplatíme o čtyři koruny více.
Žádáme zaměstnance, kteří pracují v informačním systému Magion, aby průběžně vyřizovali
všechny evidované dokumenty nejen fyzicky, ale také elektronicky. Pracovištím, která mají
v informačním systému uloženy nezpracované dokumenty starší jednoho roku, hrozí v případě kontroly
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pokuta až půl milionu korun. Starším elektronickým nevyřízeným dokumentům je třeba přiřadit
skartační znak a dokumenty zarchivovat. V případě zájmu je možné požádat Ing. Jaroslava Biče o
proškolení.
Na základě revize zákaznických čísel pro odesílání zásilek přes TNT Express byla zrušena všechna
zákaznická čísla s výjimkou čísla 110336, které je aktuálně platné pro všechna fakultní pracoviště.
Postupně projdou revizí zákaznická čísla u dalších přepravních společností. Nezakládejte prosím v rámci
fakulty žádná jiná zákaznická čísla.
Při odesílání zásilek přes jakoukoli přepravní společnost doplňte adresu odesílatele včetně názvu
pracoviště, aby bylo možné odesílatele identifikovat na daňovém dokladu.
Minulý týden vešel v platnost zkušební provozní řád pro využívání studentských skříněk ve fakultní
budově Envelopa. Platit bude do konce srpna. Klíč od skříňky si mohou studenti vypůjčit na vrátnici
fakulty na základě elektronické registrace na ISIC kartu. Standardní doba pro využití těchto
úložných prostor je od 6:30 do 20:45. Poté se klíče musí vrátit zpět na vrátnici. Jak se bude
postupovat při nedodržení pravidel, můžete zjistit v 6. vydání Zpravodaje nebo přímo v provozním řádu,
jehož plnou verzi uvádíme zde.

POSPOL
Finále fakultní ligy v ping pongu se uskuteční 4.května.2016 od 19:00. Celkem osm nejlepších hráčů se
utká o vítězství již tradičně v přízemí přírodovědecké fakulty. Neváhejte a přijďte podpořit vašeho
favorita! Pozvánku a oficiální plakát najdete zde.

Vernisáž v naší knihovně
Fakultní knihovna srdečně zve na výstavu obrázků Ing. Martina Jurečky. Vernisáž se uskuteční za
účasti autora 5. května od 13:00v knihovně v 6. patře budovy Envelopa. Drobné pohoštění zajištěno.
Hýčkejte svou alma mater
Máte nápad, jak zpopularizovat váš obor? Jak zviditelnit fakultu na veřejnosti, zlepšit prostředí na fakultě
nebo se jakkoli jinak zasloužit o bohatší a smysluplnější život naší fakulty? Přihlaste se do výzvy
Hýčkejte svou alma mater a získejte bezprostředně 500 korun na zahájení projektu a po jeho úspěšné
obhajobě až 9500 korun ve formě mimořádného stipendia. Své návrhy zasílejte do 31. října na email
dagmar.petrzelova@upol.cz. Podrobné informace a úspěšně obhájené projekty z let minulých naleznete
zde.
Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 13. května 2016.
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