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A Úkoly  

 

1. Roční účetní závěrka 2016. Zahraniční cesty je nutno vyúčtovat nejpozději 
do 30. 11. 2016. Bližší informace viz Metodický pokyn tajemnice č. 1/2016. Prosincové 
cesty nahlaste co nejdříve Mgr. Agnes Hausknotzové (agnes.hausknotzova@upol.cz), 
a to za účelem domluvy termínu jejich vyúčtování. 
 

2. Dny otevřených dveří. První ze série Dnů otevřených dveří se uskuteční v pátek 
25. 11. 2016. Základní informace k této akci naleznete zde. Následující Den otevřených 
dveří se uskuteční 21. ledna 2017. Žádám všechny katedry, aby přistoupily k těmto 
akcím aktivně a zajistily jejich organizaci. 
 

 

B Informace 

 
1.  Vyhlášení rozvojových projektů na rok 2017. Byla vyhlášena výzva k podávání 

žádostí o IRP na podporu publikací a časopisů. Uzávěrka pro přijímání žádostí je 27. 11. 
2016. Podrobnosti zde. 

 
2. Lhůta pro podání projektových žádostí v rámci výzev Visegrad Fund končí 

dne 1. 12. 2016. V tomto termínu není možné za Filozofickou fakultu podat projekty 
v pozici hlavního žadatele. Partnerské projekty je možné podávat bez omezení. 

 
3. Vložení doplňujících otázek pro evaluační dotazník předmětu v ZS 2016. 

Otázky pro vložení naleznete zde. V případě zájmu, kontaktujte pana Mgr. Milana 
Večerku (milan.vecerka@upol.cz), a to nejpozději do 28. 11. 2016. Otázky budou 
vloženy nejpozději do 3. 12. 2016. Evaluace pro ZS 2016 začíná od 5. 12. 2016 viz zde. 
Podrobnosti o postupu či další informace naleznete také v zápisech metodické skupiny 
pro evaluaci zde. 

 
4.  Aktuální informace o stavebních úpravách budov Filozofické fakulty 

naleznete na webové adrese http://uprek.upol.cz/.  
 
5.  Aspekt FF UP. Nové číslo newsletteru Filozofické fakulty naleznete zde.  
 
6. Rektorské a děkanské volno na konci roku 2016. Rektorské volno je vyhlášeno 

na 30. 12. 2016 a děkanské na 23. 12. 2016. Ve dnech 27. až 29. 12. mohou všichni 
zaměstnanci FF UP pracovat z domova (dostupnost na e-mailu a mobilním telefonu). 

 
  

 

V Olomouci dne 23. listopadu 2016   

 

Jiří Lach  
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