
Sdělení děkana FF UP č. 7 LS/2014 

A Úkoly  

1. Přesun termínu porady VK. Z důvodu konání voleb do Akademického senátu UP dne 
9. dubna 2014 od 9:00 do 16:00 (poté také dne 11. dubna 2014 od 9:00 do 14:00), se 
přesouvá plánovaná porada vedoucích kateder na úterý 8. dubna od 9:00 v zasedací 
místnosti děkanátu. 
 

2. Volba ombudsmana FF UP. Spolu s volbami do Akademického senátu UP proběhne také 
volba ombudsmana, ochránce práv vysokoškolských studentů FF UP, pro volební období 
2014-2017. Návrh na kandidáta musí být doručen nejpozději do 1. dubna 2014, 12.00 
předsedovi volební komise prof. Janu Štěpánovi. Více informací k formálním náležitostem 
návrhu viz: http://www.ff.upol.cz/menu/uredni-deska/ 
 

3. Výzva k nahlášení požadavků na nákup technického zařízení. Žádám katedry, aby 
nejpozději do 11. dubna nahlásily požadavky na nákup technického zařízení z RP 2014 
Vladimíru Poláchovi (vladimir.polach@upol.cz). Prosím o setřídění soupisu dle důležitosti 
požadavků. 

 
 
B Informace 

1.  Schůzka k vytváření společných programů. V pátek 4. dubna 2014 v 9:00 se v 

zasedací místnosti děkanátu bude konat schůzka k praktickým otázkám vytváření společných 

programů. Budou představeny nároky tvorbu programů, některé možnosti projektové 

podpory včetně Erasmus+ apod. Byla by žádoucí přítomnost všech, kteří mají o společné 

programy zájem.  

2.     Projekty GAČR. Dne 25. února 2014 vyhlásila Grantová agentura ČR veřejné soutěže na 

podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů s předpokládaným začátkem 

řešení od 1. ledna 2015 (viz www.gacr.cz). Deadline předkládání projektů na FF je pátek 

4. dubna 2014 v 15 hod k rukám J. Kopečné. Bližší informace na 

http://www.ff.upol.cz/menu/veda-vyzkum-umelecka-tvorba/granty/    

3. Projekty Fondu pro podporu vědecké činnosti FF UP. Byla vyhlášena třetí Výzva k 

podávání projektů financovaných z Fondu pro podporu vědecké činnosti FF UP. Více na 

http://www.ff.upol.cz/menu/veda-vyzkum-umelecka-tvorba/granty/. Žádosti zasílejte 

elektronicky k rukám J. Kopečné (jana.kopecna@upol.cz) do 30. 4. 2014. 

4.  Nabídka překladatelských služeb. Jazyková škola UPLIFT nabízí překladatelské a 

tlumočnické služby, které je možné financovat prostřednictvím interních faktur z prostředků 

projektů OPVK. Pro bližší informace kontaktujte Ondřeje Molnára 

(ondrej.molnar@gmail.com). 

 V Olomouci 28. března 2014              

            Jiří Lach  
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