
 

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

www.ff.upol.cz 

 

Sdělení děkana FF UP č. 6 LS/2017 
 
  
A Úkoly  

1. Dovolené zaměstnanců FF UP za rok 2016 a 2017. Připomínám všem 
zaměstnancům FF UP nutnost čerpání zůstatků dovolených za rok 2016. Dále je nutné, 
aby vedoucí kateder/středisek předali plány dovolených pro letní měsíce 2017 
na personální oddělení (alena.batkova@upol.cz) do 12. dubna 2017. 
 

2. Příprava nového katalogu oborů pro přijímací řízení v akademickém roce 
2017/2018. Přestane se používat Katalog oborů (viz zde) a data k jednotlivým oborům 
budou nově stažena z IS STAG. Z tohoto důvodu žádám všechny vedoucí kateder, aby 
pověřili garanty oborů doplněním potřebných dat do IS STAG. Podrobnější informace 
naleznete zde. Data je možné doplnit zde. V případě dotazů kontaktujte paní 
Mgr. Bronislavu Macháčkovou (bronislava.machackova@upol.cz). Termín pro doplnění 
informací do nového katalogu je 30. června 2017. 
 

3. Vylepování plakátů na FF UP. Vzhledem k probíhající volební kampani dočasně 
povoluji výlep plakátů a materiálů na skleněné plochy interiérů fakulty. Vylepování 
plakátů na zdi (tj. na vnitřní omítky) nebo na dřevěné prvky je nadále zakázáno.  
 

B Informace 

 
1.  Volby do Akademického senátu FF UP. Elektronické hlasování bude probíhat 

od 30. března do 4. dubna 2017, volba papírovým hlasovacím lístkem pak dne 5. dubna 
2017 v budově na třídě Svobody č. 26 (místnost 1.30). Bližší informace zde. 

 
2.  Volby do Akademického senátu UP a Ombudsmana FF UP proběhnou 

papírovou formou v termínu od 31. března do 6. dubna 2017. Bližší informace zde. 
 
3. Akademický senát UP vyzývá k dodržování Etického kodexu pro výše 

uvedené volby. Dokument naleznete zde. 
 
4. Soutěž děkana o nejlepší pedagogický výkon na FF UP. Cena je určena všem 

pedagogům na FF UP za excelentní pedagogickou činnost, kteří vyučovali v roce 2016 
(LS 2016 a ZS 2016). Sběr nominací probíhá do 31. března 2017. Více informací zde. 

 
5.  Fond na podporu vědecké činnosti. Podpořené projekty s počátkem řešení 

od 1. dubna 2017 naleznete zde. 
 

 
 

V Olomouci dne 22. března 2017                

                              

Jiří Lach  
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