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Sdělení děkana FF UP č. 16 LS/2015 
 
A Úkoly  

 
1. 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. 
 

2. Výstupy v rámci programu mobility. Žádám všechny akademické pracovníky, 
kteří dosud nezaslali rukopis či publikovaný výstup, k němuž se zavázali v rámci 
rozvojového programu mobility v období 2012-2014, aby tak učinili co nejdříve, a to na 
adresu daniel.nemrava@upol.cz.   
 

3. Stěhování děkanátu a jeho útvarů. Z důvodů připravované rekonstrukce dojde k 
postupnému stěhování děkanátu (včetně studijního oddělení, podatelny a pokladny) z 
budovy Křížkovského 10 do budovy v Kateřinské ulici (dříve kolej M. Kudeříkové). 
Prosím o shovívavost a pochopení při vyřizování záležitostí, které nebude moci být 
operativní, a to v termínu od 13. do 24. července. 
 

4. Upozornění k vyvěšování plakátů v budovách FF UP. V budovách FF UP není 
dovoleno lepit papírová sdělení (včetně rozvrhů) na zdi, dveře a okna. Dochází tím k 
ničení majetku. K vyvěšování jsou určeny plochy nástěnek či panelů. 
 
 

B Informace 
 
1. Setkání zaměstnanců FF UP v zahradách. Setkání se bude konat dne 8. června 

2015 v 16:00 v zahradách Křížkovského 12 a 14. Všichni zaměstnanci FF UP jsou 
srdečně zváni! 

 
2. Personální změna na ekonomickém oddělení FF UP. Od 1. června nastoupila 

na ekonomické oddělení paní Marie Prokešová jako zástup za Gabrielu Beranovou, 
která odešla na mateřskou dovolenou. 

 
3.  Poslední sdělení děkana. Toto sdělení děkana je posledním v akademickém roce 

2014/2015. Další komunikace ze strany vedení FF UP bude probíhat emailem nebo 
telefonicky. 

 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  
za celé vedení FF UP si Vám dovoluji poděkovat za Vaši práci 
v tomto akademickém roce. Zároveň Vám přeji hezké léto.  
 

 

V Olomouci 3. června 2015        

 

          Jiří Lach 
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