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Sdělení děkana FF UP č. 1 LS/2015 

A Úkoly  

1. Výzva k doplnění záznamů v OBD. Opětovně vyzývám akademické pracovníky a studenty 
doktorského studia k průběžnému doplňovaní publikačních záznamů do databáze OBD. 
Připomínám, že vykazování OBD se týká rovněž všech doktorandů FF UP. Za důslednou 
kontrolu vyplňování OBD u doktorandů jsou odpovědní předsedové oborových rad a konkrétní 
školitelé. VK, pak prosím, aby doplňování záznamu pečlivě kontrolovali u akademických 
pracovníků. Uzávěrka pro vkládání záznamů do OBD je 20. února 2015. Uzávěrka 
pro vkládání záznamů do RUV je 28. února 2015. 
 

2. Upozornění na ukončení zápisu předmětů v IS STAG. Dne 23. 2. 2015 ve 24:00 končí 
zápis předmětů v IS STAG. Odzápis předmětů po tomto termínu bude možný do 30 dní na 
základě žádosti pouze v závažných odůvodněných případech. Upozorňujeme zejména studenty, 
že přihlášení na SZZk a obhajoby je také nutné zapsat v IS STAG. 
 

3. Systém schvalování projektových žádostí na FF UP. Přehlednou tabulku pro postup 
schvalování jednotlivých projektových žádostí na FF UP naleznete zde. Žádám o dodržení 
stanoveného postupu podávání projektu. 

B Informace 

 
1. Úspěch FF UP v II. pilíři RVVI. FF UP zaznamenala mimořádný úspěch ve II. pilíři RVVI 

(pilíř excelence), kde 67 % excelentních výsledků nominovaných za FF UP získalo hodnocení A, 
udělované pětině nejlepších výsledků. UP jako celek proměnila nominace na 26 %. 

 
2. Termíny podávání žádostí na stipendijní pobyty. Podrobnosti ke stipendijním pobytům 

v rámci mezinárodních smluv na Akademické informační agentuře zde. Výzva k předkládání 
návrhů projektů v rámci fondů EHP a Norských fondů zde. Další informace zde. 

 

3.   Soutěž děkana o nejlepší pedagogický výkon na FF UP. Termín nominací do soutěže je 

28. 2. 2015. Více informací naleznete zde. 

 

4.  Pozvánka na tradiční výroční přednášku k poctě J. L. Fischera. Dne 24. 2. 2015 

přednese v Kapli Božího Těla UC UP přednášku prof. Libor Grubhoffer, rektor Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích. Více zde. 

 

5.  Nabídka individuálních jazykových kurzů pro zaměstnance FF UP. V návaznosti na 

konec ESF projektu UPlift nabízí FF UP prostřednictvím fakultní jazykové školy pro LS 

akademickým i neakademickým pracovníkům zvýhodněnou cenu za individuální výuku cizích 

jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština a ruština). Finanční spoluúčast 

zaměstnance činí 150,- Kč/60 min. Počet míst je omezen, rozhoduje pořadí zájemců. 

V případě zájmu se obracejte na M. Čakányovou nebo L. Černou (uplift@upol.cz). 

 
6. Nabídka jazykových služeb autorům vědeckých prací. FF UP nabízí autorům vědeckých 

prací pomoc při přípravě anglického textu. Zájemci mohou žádosti posílat proděkanovi pro vědu 
a výzkum (jiri.spicka@upol.cz). Více informací naleznete zde. 

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,  
dovoluji si Vás informovat, že od LS 2014/2015 bude zasíláno Sdělení děkana vždy ve středu. Za celé 
vedení FF UP Vám zároveň přeji příjemný začátek druhé části akademického roku.    
 
V Olomouci 18. února 2015       Jiří Lach 
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