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Sdělení děkana FF UP č. 4 ZS/2015 
 
A Úkoly  

 

1. Důsledné dodržování studijního a zkušebního řádu v souladu 
s akreditacemi. Student v době zahraničního výjezdu nesmí mít na FF UP zapsán 
žádný předmět a vyučující nesmí zápis povolit (s výjimkou diplomového semináře). Ve 
výjimečných případech může mít student zapsány předměty do celkové výše 10 kreditů 
za semestr, avšak pouze po schválení individuálního studijního plánu, dohodnutého 
s vyučujícím předmětu. V případě nesplnění této podmínky budou zapsané předměty 
vymazány.  
 

2. Zákaz vstupu na Křížkovského 10. S ohledem na vážnou možnost úrazu je přísný 
zákaz vstupu do areálu K10. V objektu probíhají archeologické práce. 
  

 

B Informace 

 

1.  E-learningový systém EDIS. Upozorňujeme, že vyučující mohou stále využívat 

tento systém i pro prezenční výuku. Poradenskou podporu zabezpečuje Mgr. Markéta 

Šupplerová (marketa.supplerova@upol.cz). Zároveň přivítáme podněty pro budoucí 

inovace systému EDIS. Můžete je zasílat dr. Evě Klimentové (eva.klimentova@upol.cz).  

 

2. Školení se zaměřením na využití on-line vzdělávacího nástroje pro 

webináře – WIZIQ proběhnou ve dnech  26., 28. a 29. 10. 2015. Pro více informací 

prosím kontaktujte dr. Evu Klimentovou (eva.klimentova@upol.cz). 
 
3.  Vyhlášení soutěže o stipendijní podporu za veřejnou činnost v ZS 2015. 

Studentské organizace i jednotlivci mohou své návrhy zasílat na mail 
hana.hurtikova@upol.cz do 26. 10. 2015. Podpořeny budou kulturní a odborné aktivity 
přesahující rámec dění na jednotlivých katedrách, a to s přihlédnutím k odborné 
relevanci. Více informací naleznete zde. 

4. Výzva k předkládání projektů na zahraniční mobilitu akademických 
pracovníků pro rok 2016. Proděkan pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k 
předkládání projektů v rámci rozvojového projektu MŠMT na zahraniční mobilitu 
akademických pracovníků FF UP. Žádosti lze zasílat do 1. 11. 2015 na email 
dana.hellova@upol.cz (v kopii na daniel.nemrava@upol.cz). Více informací zde.  

5. Vyhlášení rozvojových projektů na rok 2016. Byla vyhlášena výzva k podávání 
žádostí o IPR na podporu publikací a časopisů. Uzávěrka pro přijímání žádostí je 17. 11. 
2015. Podrobnosti zde. 

V Olomouci dne 14. října 2015                                                                                                     

 

Jiří Lach  
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