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Sdělení děkana FF UP č. 13 ZS/2012 

A Úkoly  

1. Studijní agenda - upozornění pro zkoušející. Termíny pro ukončení 
předmětu v zimním zk. období (2. 1. - 8. 2. 2013; 10. 12. - 14. 12. 2012 - 
zápočtový týden) musí být zveřejněny alespoň 7 dní před 1. termínem pro 
ukončení předmětu, nejpozději však 1 týden před začátkem navazujícího 
zkouškového období. Na zveřejněné termíny se studenti přihlašují 
VÝHRADNĚ prostřednictvím elektronického systému evidence studia. 
 

2. Evaluace. Od 10. 12. 2012 opět spustíme anketu pro plošnou evaluaci 
všech předmětů vyučovaných na FF UP. Tímto vás žádám, abyste své 
studenty o možnosti hodnocení výuky informovali a zároveň využili tohoto 
nástroje, který vám může pomoci získat od studentů zpětnou vazbu. 
 

3. Antivirové programy. Dne 11. 12. 2012 vyprší platnost licence 
současného antivirového programu AVG. Vzhledem k přechodu na řešení 
firmy Microsoft - antivirový program Forefront Endpoint Protection - 
nebudeme již licenci AVG obnovovat. Kvůli přeinstalování a instruktáži  
o využívání MS Forefront, prosím, kontaktujte příslušné pracovníky CSS, 
nebudou-li Vás kontaktovat sami. 
 

4. Metodický pokyn pro čerpání řádné dovolené. Dovoluji si Vás informovat 
o vydání Metodického pokynu pro čerpání řádné dovolené, který naleznete 
na adrese http://1url.cz/DedE  
 

5. Kurzy anglického jazyka. V rámci projektu UPLIFT budou v letním 
semestru 2013 realizovány kurzy anglického jazyka pro zaměstnance FF 
UP. Více informací viz druhá strana tohoto sdělení.  
 

 

B Informace 

1. Porada VK. Příští porada vedoucích kateder proběhne ve středu 12. 12. 
2012 od 9:00 v zasedací místnosti děkanátu.    
  

2. Kolegium děkana. Zasedání Kolegia děkana se uskuteční ve středu 12. 12. 
2012 od 16:30 v zasedací místnosti děkanátu.  

 
 

V Olomouci 7. prosince 2012               

Jiří Lach  



 

Celofakultní projekt UPlift (hl. řešitel doc. Kalous) nabízí v letním semestru 2013 
kurzy anglického jazyka:  

1. Individuální konzultace v anglickém jazyce pro akademické 
pracovníky FF UP.  Kurzy budou probíhat v rozmezí od 11. 2. 2013 do 10. 
5. 2013 jeden krát za týden s časovou dotací 60 až 90 min. Pevný termín 
konání konzultace si po dohodě s lektorem stanový každý účastník sám.  
V případě naplnění kapacity platí pořadí zaslaných přihlášek. Nepřijatí 
zájemci budou informováni o dalších možných termínech výuky v průběhu 
trvání projektu.  
 

2. Skupinové kurzy všeobecné angličtiny pro všechny zaměstnance FF 
UP . Kurzy budou probíhat od 11. 2. 2013 do 10. 5. 2013 jeden krát za 
týden ve čtyřech skupinách v následujících termínech:  

 začátečníci: středa 16:00-17:30 
 mírně pokročilí: čtvrtek 15:30-17:00 
 středně pokročilí: středa 16:00-17:30 
 pokročilí: středa 15:30-17:00 

 

Kurzy se budou konat v prostorách budovy na Tř. Svobody 26. V případě zájmu je 
možné se před definitivním zařazením do skupiny nechat otestovat rozřazovacím 
jazykovým testem. V případě naplnění kapacity platí pořadí zaslaných přihlášek. 
Nepřijatí zájemci budou informováni o dalších možných termínech výuky 
v průběhu trvání projektu. 

Kurzy jsou bezplatné.  Prosíme všechny zájemce, aby před přihlášením se do 
některého z kurzů, bedlivě zvážili svoje časové možnosti pro pravidelné 
navštěvování výuky. Potvrzení Vašeho zájmu společně s uvedením informace o 
typu kurzu (v případě všeobecné angličtiny i úrovně) zasílejte, prosím, nejpozději 
do 15. 1. 2012 emailem na adresu dana.hellova@upol.cz 

Další informace o projektu www.uplift.upol.cz  

 

 


