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Sdělení děkana FF UP č. 1 ZS/2015 
 
Milé kolegyně, milí kolegové, 
jako v minulých semestrech bude vedení informovat všechny zaměstnance o 
nejdůležitějších záležitostech z dění fakulty prostřednictvím pravidelných „sdělení 
děkana.“ Dovolte, abych Vám všem popřál úspěšný začátek nového akademického 
roku. 
 
  
A Úkoly  

 

1. Upozornění na ukončení zápisu předmětů v IS STAG. Dne 27. září 2015 ve 
24:00 končí zápis předmětů v IS STAG. Odzápis předmětů po tomto termínu bude 
možný do 30 dní na základě žádosti a pouze v závažných odůvodněných případech. 
 

2. Komunikace s Právním oddělením UP. Prosím, abyste podněty a dotazy na 
Právní oddělení UP podávali výhradně přes sekretariát děkana. 
 

3. Anglický ekvivalent názvu FF UP. Upozorňuji na změnu anglického ekvivalentu 
názvu Filozofické fakulty - Faculty of Arts. Žádám o jeho používání ve všech anglicky 
psaných dokumentech. 

 

B Informace 

 
1.  Nabídka individuálních jazykových kurzů pro zaměstnance. FF UP nabízí 

prostřednictvím fakultní jazykové školy UPLIFT 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 paní ředitelku M. Čakányovou (michaela.cakanyova@upol.cz).  

2.  Vyhlášení 3. ročníku soutěže FRUP na rok 2016. Rektor UP vyhlašuje 3. ročník 
Soutěže o rozvojové projekty v rámci institucionálního plánu UP (FRUP). Přihlášky se 
podávají zde elektronicky do 30. října 2015 do 17.00. Průvodce aplikací naleznete zde. 

3. Čestné uznání rektora UP autorům odborných knih v roce 2015. Návrh na 
Čestné uznání může podat každý zaměstnanec UP včetně autora a to tak, že zašle 
odbornou knihu v tištěné podobě a průvodní list v elektronické podobě na Oddělení 
vědy a výzkumu FF UP k rukám paní J. Kopečné (jana.kopecna@upol.cz).  Termín 
přijímání návrhů je do 30. září 2015. Více informací naleznete zde.  

 

V Olomouci dne 23. září 2015                                                                                                     

 

 

Jiří Lach  
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