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Sdělení děkana FF UP č. 1 ZS/2016 
 
Milé kolegyně, milí kolegové, 

jako v minulých semestrech bude vedení fakulty 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 pro studenty 

bakalářských a magisterských programů. Dne 25. září 2016 ve 24:00 končí zápis 
předmětů v IS STAG. Odzápis předmětů po tomto termínu bude možný do 30 dnů, a to  
na základě žádosti a pouze v závažných případech. Termíny naleznete v harmonogramu 
FF UP zde.  
 

2. Upozornění. Dovoluji si upozornit, že dvakrát zapsaný a nesplněný předmět jakékoli 
kategorie (A, B i C) je, dle čl. 28 odst. 1 písm. b) Studijního a zkušebního řádu UP, 
důvodem k ukončení studia z důvodu nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního 
programu. 

 

 

B Informace 

 
1.  Setkání metodické skupiny k evaluacím se bude konat dne 30. 9. 2016. 

Své podněty a návrhy k fakultní evaluaci zasílejte prostřednictvím svých katederních 
koordinátorů. 

 
2. 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 sekretářku Mgr. Ladu Rybníčkovou (uplift@upol.cz). 

 
3. Nabídka tlumočení do angličtiny. Tlumočnicko-překladatelská sekce při KAA 

nabízí v rámci studijních praxí tlumočení angličtiny. Studenti mohou tlumočit 
workshopy a semináře pořádané univerzitou konsekutivně, v omezených případech 
i simultánně. Sekce je vybavená tlumočnickou technikou pro cca 100 posluchačů. 
V případě zájmu či dotazů se obracejte na dr. Prágerovou (veronika.pragerova@upol.cz). 

 
4. Čestné uznání rektora UP autorům odborných knih v roce 2016. 

Návrh na Čestné uznání může podat každý zaměstnanec UP včetně autora, a to zasláním 
odborné knihy v tištěné podobě a průvodního listu 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 2016. Více informací naleznete zde. 

   

 

V Olomouci dne 21. září 2016                                                                                                     

Jiří Lach  

http://www.ff.upol.cz/skupiny/studentum/harmonogram-ak-roku/
mailto:uplift@upol.cz
mailto:veronika.pragerova@upol.cz
mailto:jana.kopecna@upol.cz
http://www.upol.cz/nc/aktualita/clanek/cestne-uznani-rektora-autorum-odbornych-knih-v-roce-2016/

