
  
    

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

Křížkovského 511/10 | 771 47 Olomouc 

www.ff.upol.cz 

Sdělení děkana FF UP č. 12 LS/2015 
 
A Úkoly  

 
1. Zadávání zkouškových termínů pro LS 2014/2015. Žádám všechny vyučující, 

aby řádně zadali termíny všech atestací dle SZŘ čl. 20, odst. 5., tzn. jeden týden před 
koncem výuky v daném semestru, tj. do 8. května 2015 (pro LS 2014/2015). 
 

2. Dne 7. května 2015 v 11:00 je termín ukončení zápisu SZZk a obhajob 
v květnu-červnu 2015. Prosím studenty i pedagogy o včasné plnění a kontrolu dat 
v IS STAG. 
 

3. Podpis evidenčních listů důchodového zabezpečení. Žádám všechny 
zaměstnance FF UP, aby se v době od 11. do 22. května 2015 dostavili do mzdové 
účtárny k podpisu a převzetí ELDZ za rok 2014. 
 

4. Konference Post-UP a Post-UP II. Dne 9. června 2015 se koná v Uměleckém 
centru UP závěrečná konference projektů Post-UP a Post-UP II. Žádám o účast všechny 
postdoktorské studenty a jejich mentory. Zároveň je srdečně zvána celá akademická 
obec. 
 

5. Zlepšení bezpečnosti na FF UP. Prosím všechny zaměstnance fakulty, pokud mají 
podněty ke zlepšení bezpečnosti na FF UP, aby je zaslali na email 
hana.hurtikova@upol.cz.  
 

B Informace 
 
1. Zástup za děkana. Ve dnech 7. - 19. května 2015 je děkan na zahraniční pracovní 

cestě. V době jeho nepřítomnosti jej bude zastupovat proděkan Ondřej Molnár 
(ondrej.molnar@upol.cz).  

 
2.  Rektorské volno. Dne 13. května 2015 uděluje rektor volno pro studenty a 

zaměstnance UP, a to z důvodu umožnění účasti na Sportovním dnu UP. 
 

3. Přijímací řízení na FF UP. Ve dnech 16. - 17. a 23. května 2015 probíhá na FF UP 

přijímací řízení do bakalářského studia pro akademický rok 2015/2016. Děkuji všem za 

pečlivou organizaci. 

 

4. Výzva na předkládání projektů na zahraniční mobilitu 2015 pro studenty 

FF UP. Více informací zde. 

 

5. Výzva na FPVČ. V rámci výzvy lze předkládat krátkodobé i dlouhodobé projekty. Více 

informací zde. 

 

6.  V rámci sportovního dne ve středu 13. května 2015 proběhne tradiční 

fotbalový turnaj o pohár děkana FF UP. Utkání se bude konat na hřišti TJ MILO 

Olomouc od 10:00. Týmy jednotlivých kateder nechť se hlásí u doc. Miroslava Vepřka 

(miroslav.veprek@upol.cz). Všichni jsou na zápas srdečně zváni! 

 
V Olomouci 6. května 2015        Jiří Lach 
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