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A Úkoly  

1. Projektové záměry: Pracovní schůzka s vědeckými tajemníky kateder, 
řešiteli grantových projektů (především ESF) a zájemci o grantovou činnost 
proběhne v pátek 4. března 2011 v 10:00 v aule FF UP.  
Témata: koordinace výzvy 2.2, outsourcing, projektový zásobník.      

2. Podpora konferencí: Pro rok 2011 žádá FF UP opět o finanční prostředky 
z Olomouckého kraje na podporu konferencí na fakultě. Žádosti s názvem 
akce, datem konání, místem konání, požadovanou částkou do 10 000 Kč  
a rozpočtovým určením posílejte na adresu jana.kopecna@upol.cz do  
20. března 2011. V rámci propagačních aktivit nabízíme pro plánované 
konference a akce cestovní budíky s potiskem FF UP a v omezeném množství  
i trička s potiskem. V případě zájmu kontaktujte paní Kopečnou. Rovněž je 
možné uspořádat pro Vaše hosty či absolventy prohlídku města Olomouce a 
UP. S žádostmi se obracejte na proděkana Petra Bilíka, petr.bilik@upol.cz. 

 
B Informace 
 

1. Volby do AS FF UP: Ve dnech 1. – 2. března 2011 v čase 9 – 16 hodin budou 
probíhat volby do Akademického senátu FF UP. Volit mohou studenti  
a pedagogové FF UP. Každý může zvolit maximálně 21 kandidátů (ale i méně), 
z toho max. 14 pedagogů a max. 7 studentů. Seznam kandidátů je dostupný na 
http://www.upol.cz/fakulty/ff/struktura/akademicky-senat/ 
Seznam volebních místností:  
 K10: zasedací místnost Děkanátu FF UP (první patro) 
 Konvikt: místnost Karolina (první místnost za vrátnicí) 
 Tř. Svobody: místnost 1.30 (přízemí, vlevo za vrátnicí) 
 

2. Projektové aktivity: Projekt Networking praktického managementu pro 
oblast terciárního vzdělávání, jenž byl jako celofakultní na FF UP získán 
z prostředků ESF, bude odstartován v září 2011. Projekt mimo jiné nabídne 
pro 70 pedagogů krátkodobé stáže na evropských univerzitách a vedoucím 
kateder 14 denní jazykové dovzdělání ve Velké Británii či jiné zemi podle 
jazykových potřeb. Řešitelkou projektu je Ing. J. Menšíková. 

 
 
V Olomouci 25. února 2011            
 

             Jiří Lach                            

 


