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Sdělení děkana FF UP č. 5 LS/2013
A Úkoly

1. Projekty GAČR. 7. 3. 2013 vyhlásila Grantová agentura ČR veřejné soutěže
na podporu standardních, postdoktorských a mezinárodních projektů
s předpokládaným začátkem řešení od 1. 1. 2014 (viz www.gacr.cz). Termín
pro předkládání projektů na FF UP je pondělí 15. 4. 2013 ve 12:00.
Bližší informace zašle vedoucím kateder Oddělení vědy a výzkumu FF UP.

2. Informace k projektům GAČR. 13. 3. 2013 v 15:00 proběhne na Katedře
romanistiky FF UP (Křížkovského 10, přední trakt, učebna č.7) informativní
setkání mezi členy panelů GAČR a zájemci o podávání projektů.

3. Počty uchazečů na FF UP. Prosím všechny pracovníky, aby posečkali
s dotazy ohledně počtu uchazečů. Do 11. 3. 2013 bude RUP párovat platby
a do 15. 3. 2013 budou otevřené dvouobory. Konečné počty uchazečů
poskytne Studijní oddělení FF UP nejdříve v úterý 19. 3. 2013.

4. Prosím o nahlášení veškerých i budoucích požadavků ze stran kateder
a projektů na využití fakultního serveru (hosting, wordpress, moodle).
Požadavky, prosím, nahlaste na adresu vladimir.polach@upol.cz, a to
nejpozději do 22. 3. 2013. Konzultace jsou k dispozici na stejné adrese.

B Informace

1. Analýza vědecké činnosti v ČR. Rada pro výzkum, vývoj a inovace
zveřejnila poslední analýzu vědecké činnosti v ČR a její porovnání se
světem: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=674510

2. Personální poradenství. Fakultní projekt Upgrade nabízí personální
poradenství všem pracovníkům FF UP, kteří mají zájem o rozšíření
a prohloubení znalostí a dovedností v oblasti práce s lidmi a zajímají se
o možnosti vlastního rozvoje s důrazem na profesní růst a kariérní
možnosti. V rámci konzultací můžete získat rady ve výše zmíněných
oblastech, doporučení vzdělávacích aktivit a odborné literatury či informace
o nabídce tuzemských studijních stáží v partnerských organizacích
realizovaných projektem Upgrade. Kontakt: Mgr. Markéta Šupplerová,
e-mail: marketa.supplerova@upol.cz; tel.: 420 733 690 566, konzultační
hodiny: úterý 9:00 – 10:30, pracovna proděkanů.
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