
  
    

Sdělení děkana FF UP č. 1 LS/2016 
 

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. 
Vedoucí kateder pak prosím, aby doplňování záznamu pečlivě kontrolovali u akademických 
pracovníků. Uzávěrka pro vkládání záznamů do OBD je 20. února 2016.  
 

2. Projektové žádosti Visegrad Funds. V případě zájmu o podávání projektových žádostí 
do Visegrad Fund (Small a Standard grants) upozorňuji, že v roce 2016 již není možné podat 
projekt, ve kterém bude FF UP jako hlavní řešitel. Partnerské projekty je možné podávat 
v neomezeném množství. 
 

3. Upozornění na ukončení zápisu předmětů v IS STAG. Dne 22. února 2016 ve 24:00 končí 
zápis předmětů v IS STAG. Zápis předmětů po tomto termínu bude možný do 30 dní na základě 
žádosti a pouze v závažných odůvodněných případech. Upozorňujeme zejména studenty, že 
přihlášení na SZZk a obhajoby je také nutné zapsat v IS STAG. 
 

4. Evaluace výuky v ZS prostřednictvím systému EDIS. V období od 7. prosince 2015 
do 14. února 2016 proběhla evaluace předmětů ZS 2015 prostřednictvím systému EDIS. 
Děkujeme všem studentům, kteří se do evaluace zapojili. Nedílnou součástí evaluace je i zpětná 
vazba vyučujících. Prosíme vyučující, aby zejména v termínu od 15. do 28. února 2016 reagovali 
na komentáře a podněty studentů v systému EDIS. Postup pro zadání naleznete zde. 
 

5. Platby kartou FF UP. Připomínáme, že platby kartou FF UP lze uskutečnit pouze v případech, 
kdy není jiná možnost (k vystavení faktury lze uvést IČO univerzity). Je nepřípustné, aby se 
při platbě karta uložila a platba se pravidelně „sama“ opakovala, veškeré údaje o kartě musí být 
po použití z bezpečnostních důvodů smazány. 

B Informace 

 
1. Projekty GAČR 2017. Dne 16. února 2016 vyhlásila Grantová agentura ČR veřejné soutěže 

na podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů s předpokládaným začátkem 
řešení od 1. ledna 2017. Více zde. Mezní termín pro předkládání projektů na FF UP je středa 
23. března 2016 v 15:00. Bližší informace zde. 

 
2. Děkan FF UP vyhlašuje výzvu na stipendijní podporu pro studenty FF UP 

na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky. Více informací zde. 
 
3. Pozvánka na seminář. Dne 11. března 2016 v 13:00 se koná seminář k programům HORIZONT 

2020 „Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships“ a „ERC Grants“. Seminář je 
důležitý jak pro akademické pracovníky, tak pro doktorandy (vysoká šance na získání cestovních 
a pobytových stipendií). Místo konání: Vědeckotechnický park Univerzity Palackého, 
Šlechtitelů 21, Olomouc, učebna č. 104. 

 
4. Slavnostní promoce absolventů z ledna 2016 (případně srpna/září 2015) se budou konat 

ve dnech 22., 23. a 24. února 2016 v Arcibiskupském paláci v Olomouci, Wurmova 562/9. 

 
  
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
za celé vedení FF UP Vám přeji příjemný začátek letního semestru. 
 

 

V Olomouci 17. února 2016                                   Jiří Lach 

http://www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/evaluace
https://gacr.cz/novinky/
http://www.ff.upol.cz/menu/veda-vyzkum-umelecka-tvorba/granty/
http://www.ff.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/dekan/sdeleni_dekana/2016ls/stip__podpora_mezinarodni_zkousky.pdf

