
 

 

Sdělení děkana FF UP č. 3 LS/2017 
 
 A Úkoly  

1. Výzva k nahlášení požadavků na nákup technického zařízení. Žádám katedry, 
aby nejpozději do 17. dubna nahlásily požadavky na nákup technického zařízení z RP 
2017 paní Kostialové (eva.kostialova@upol.cz). Prosím o setřídění soupisu dle důležitosti 
požadavků. 
 

2. Světelná signalizace u vjezdu na třídě Svobody č. 26. V případě rozsvícení 
výstražného světla (umístěného vedle brány) je kapacita parkovacích míst na dvoře 
budovy vyčerpána. Žádám o dodržování tohoto opatření. 
 

3. S platností od 1. března 2017 platí ve všech budovách FF UP (včetně exteriérů 
a venkovních ploch) zákaz kouření. 

 

 

B Informace 

 
1.  Výběrová řízení na akademické pozice Filozofické fakulty UP. Děkan 

Filozofické fakulty UP vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst 
vysokoškolských pedagogů a vedoucích kateder. Podrobnější informace naleznete zde.  

 
2.  Národní akreditační úřad zveřejnil Metodické materiály pro přípravu 

a hodnocení žádostí o akreditaci studijního programu. Podrobnější informace 
naleznete zde.  

 
3. Počty podaných přihlášek ke studiu na FF UP. K 1. březnu 2017 registrujeme 6701 

podaných přihlášek ke studiu od 5267 uchazečů. Nyní dobíhá párování plateb. Finální 
počty platných přihlášek a počty uchazečů budou k dispozici k 15. březnu 2017. Bližší 
informace naleznete zde. 

 
4. Vyhlášení soutěže o stipendijní podporu pro studentské organizace (FF) UP. 

Podrobnější informace naleznete zde. 
 
5. Vyhlášení stipendijní podpory pro studenty FF UP na mezinárodně 

uznávané jazykové zkoušky z anglického a německého jazyka. Bližší informace 
naleznete zde. 

 
6. Projekty GAČR 2018. Dne 21. února 2017 vyhlásila Grantová agentura ČR veřejné 

soutěže na podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů 
s předpokládaným začátkem řešení od 1. ledna 2018. Pokyny k podávání projektů 
naleznete zde.  

 
7. Výsledky Studentské grantové soutěže FF UP 2017. Financované projekty 

s počátkem řešení od 1. března 2017. Více informací naleznete zde.  
 
8.  Možnost účasti na výzkumu v rámci studentské vědecké práce. Výzkum se týká 

problematiky hlasových poruch u akademických pracovníků. Krátký dotazník lze vyplnit 
zde.  

 

 

V Olomouci dne 1. března 2017          

        Jiří Lach  
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