
Sdělení děkana FF UP č. 8 ZS/2013 

A Úkoly  

1. Plán na náklad monografií. Žádáme autory, kteří se budou v grantových soutěžích 
ucházet o podporu pro své monografie, aby velmi střízlivě plánovali jejich náklad a 
zohledňovali možnou prodejnost publikací. 
 

2. Porada vedoucích kateder se uskuteční 13. listopadu od 9:00 MIMOŘÁDNĚ na 
Třídě Svobody č. 26 v posluchárně v 1. patře. 
 

3. Den otevřených dveří Filozofické fakulty UP v Olomouci se koná 23. listopadu 
2013 od 9.00 do 14.00 hodin. V průběhu dne se uskuteční dva informační bloky v Aule 
FF UP se zástupci vedení fakulty (viz http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/den-

otevrenych-dveri/) Do 15. listopadu odešlete na adresu jana.kopecna@upol.cz program DOD na 
Vaší katedře a přesnou identifikaci prostor, kde se bude odehrávat. Propagační předměty 
v symbolickém množství budou distribuovány sekretářkám kateder 10. listopadu na 
sekretariátu proděkanů. Vzor PPT prezentace bude zaslán sekretářkám kateder emailem. 
Odkaz na fakultní video spot je zde: http://www.youtube.com/watch?v=TOmQ8AgdTTY. Během DOD 
budou na nádvoří UC UP a na nádvoří Křížkovského 10 instalovány dva stánky s punčem a 
hudbou.  
 

4. FRUP Okruh 2a. Všichni zájemci o podání žádosti v tomto okruhu (viz 
http://www.upol.cz/aktualita/clanek/vyhlaseni-1-rocniku-souteze-o-rozvojove-projekty-v-ramci-

institucionalniho-planu-univer/), prosím kontaktujte doktora Vladimíra Polácha 
(vladimír.polach@upol.cz). 

B Informace 

1. Mimořádný posun úředních hodin děkana. V úterý 12. listopadu budou úřední hodiny 
děkana mimořádně od 10:00 do 11:30 z důvodu kontroly rekonstrukcí na Třídě Svobody 
č. 26. 

 
2.  Statut recenzovaných časopisů pro rok 2014. RVVI předběžně přiznala statut 

recenzovaných časopisů pro rok 2014 všem časopisům přihlášeným za FF UP. Definitivní 

rozhodnutí padne na jednání 20. prosince 2013.  

3.  Vyhlášení rozvojových projektů na rok 2014. Byla vyhlášena výzva k podávání žádostí 
o IRP na podporu publikací, časopisů a konferencí. Uzávěrka pro přijímání žádostí je 
30. listopadu 2013. Podrobnosti viz na http://www.ff.upol.cz/menu/veda-vyzkum-umelecka-
tvorba/rozvojove-projekty/#c30679.   

 
4.  Vyhlášení výzvy na podporu zahraniční mobility. Byla vyhlášena výzva na podávání 

projektů na podporu zahraniční mobility akademických pracovníků FF UP. Veškeré 

informace jsou k dispozici zde http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/. 

V Olomouci 8. listopadu 2013             Jiří Lach  
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