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 ÚVO D N Í SLOVO
MEDAILE PRO EXPERTKU NA PRÁVO EU
Rektor Jaroslav Miller udělil bronzovou medaili Za zásluhy
o rozvoj Univerzity Palackého expertce na právo Evropské
unie Naděždě Šiškové. Medaili získala jako výraz ocenění
dlouholeté práce u příležitosti životního jubilea. Na vyznamenání ji navrhlo vedení právnické fakulty.
Naděžda Šišková patří mezi vůbec první pedagogy, kteří
na obnovené fakultě počátkem 90. let začali působit. Po
svém nástupu zakládala katedru mezinárodního a evropského práva, kterou vedla téměř dvacet let. „Po celou tuto
dobu byla katedra jedním z pilířů, na kterých stála naše
fakulta, a získala si respekt i jiných pracovišť. Paní docentka byla a je velmi aktivní také v publikační a grantové oblasti. Ocenění si zaslouží za šíři, pestrost a hloubku všeho
toho, co pro fakultu a univerzitu udělala,“ uvedla děkanka
Zdenka Papoušková.
Naděžda Šišková přednáší na olomoucké fakultě nepřetržitě od roku 1994. „Medaile si nesmírně vážím jako projevu uznání práce, kterou jsem pro fakultu vykonala. Patřím
ke služebně nejstarším vyučujícím a mohu tedy hodnotit,
jak se fakulta vyvíjí. S potěšením konstatuji, že se vypra-

covala na pozici významné instituce v oblasti práva a že
její renomé neustále roste, a to i za hranicemi republiky,“
řekla Naděžda Šišková, které se podařilo jako první v České republice získat Jean Monnet Chair v oboru evropského
práva. Spolupráce s kolegy ze zahraničí jí umožnila vést
mezinárodní autorské týmy, a podílet se tak na kolektivních monografiích vydaných v prestižních nakladatelstvích
jako například Cambridge Scholars Publishing nebo Europa Law Publishing. Organizovala rovněž řádu významných
mezinárodních vědeckých fór.
V současné době působí na fakultě také jako vedoucí Jean
Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva,
které vzniklo na podzim roku 2015, a to díky grantu Evropské komise. V Česku jde o ojedinělou instituci speciálně zaměřenou na klíčové právní problémy Unie.
Zatím nejvýznamnější akcí centra byla multioborová
konference The EU in time of multicrisis and its greatest
challenges: up-to-date solutions, future visions and prospects, která se konala ve spolupráci s ministerstvem zahraničí letos v květnu v prostorách Černínského paláce
v Praze. Dvoudenní sympozium, které bylo svým zaměřením, rozsahem i obsahem ojedinělou akcí s nadnárodním
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přesahem, přilákalo více než sto dvacet expertů na otázky
práva Evropské unie.
Přední odborníci na tuto oblast práva se sešli i minulý týden
na olomoucké právnické fakultě. Centrum zde pořádalo
Jean Monnet International Scientific Workshop 2017 – New
Forms and Methods of Teaching and Education in European
Integration Subjects – A comparative view. S příspěvkem na
něm vystoupili například světově uznávaný znalec práva EU
Peter-Christian Müller-Graff z Heidelberské univerzity, Pavel
Svoboda, poslanec Evropského parlamentu a předseda jeho
právního výboru, Viktor I. Muraviov z kyjevské univerzity
nebo Roman Puff z Paris Lodron Universität v Salzburgu.
Ještě na prosinec pak centrum naplánovalo další svou akci.
„Na fakultu jsme pozvali Pavla Rychetského. Na kulatý stůl
s předsedou Ústavního soudu zveme nejen členy akademické obce naší univerzity, ale i zájemce z řad veřejnosti,“
uvedla Naděžda Šišková. Kulatý stůl, jehož tématem bude
Vztah evropského a českého práva prizmatem Ústavního
soudu ČR, se uskuteční 6. prosince.
Naděžda Šišková je také dlouholetou předsedkyní České
asociace pro evropská studia, což je národní vědecká společnost, která sdružuje vysokoškolské učitele, výzkumníky
a akademické pracovníky z různých univerzit v ČR a dalších
institucí zapojených do studia oborů evropské integrace.
„Byla bych ráda, kdybych mohla ve všech svých aktivitách
pokračovat se stejnou intenzitou jako doposud. Domnívám
se, že činnost odborníků na evropskou integraci je nesmírně důležitá právě teď, kdy se Unie nachází ve zlomovém období svého vývoje – rozhoduje se o jejím budoucím směrování, a tedy o osudu nás všech,“ dodala laureátka.

resp. 165 studentů. V roce 2015 bylo ve třetím ročníku 251 a ve
čtvrtém ročníku 239 studentů. Nižší počet studentů vyplynul do
jisté míry z nižšího počtu přijatých (okolo 240 namísto dnešních
270), významný vliv však měla také dobrovolná ukončení studia ze strany studentů. Vzhledem k počtům studentů v prvním
a druhém ročníku (268, resp. 257) lze očekávat, že při zohlednění
dosavadních trendů neúspěšnosti studentů ve 2., 3. a 4. ročníku
(v průměru ročně studium neúspěšně ukončí přibližně 8-10 %
studentů těchto ročníků) by se měl do tří let celkový počet studentů významně přiblížit počtu z roku 2014.
Co se týče ostatních oborů, rovněž klesal počet studentů v navazujícím magisterském oboru Evropská studia se zaměřením
na evropské právo, kde z 99 studentů v roce 2014 klesl počet
na 68 studentů letos. U zbylých dvou oborů je počet studentů
stabilní s mírně rostoucí tendencí: u bakalářského Práva ve veřejné správě se od roku 2014 počet studentů zvýšil ze 149 na 159,
u doktorského studia ze 77 na 89, což odráží zejména naběhnutí
doktorského oboru Evropské a mezinárodní právo.

LIDSKOPRÁVNÍ MOOT COURT. Ve fakultním kole studentské soutěže Lidskoprávní Moot Court se letos utkalo šest týmů, které
odevzdaly písemné zpracování. Soutěžící řešili případ z oblasti
sociální práva (zadání bylo postaveno kolem tvrzeného nároku
stěžovatelky na úhradu léku způsobilého prodloužit délku jejího života z veřejného zdravotního pojištění). Soudci – porota ve
složení JUDr. Ludvík David, CSc., soudce Ústavního soudu, Mgr.
Ondřej Mrákota, soudce Nejvyššího správního soudu a JUDr.
Martin Kopa, Ph.D. z Katedry ústavního práva PF UP – rozhodli,
že vítězem letošního ročníku se stal tým ve složení: Jaroslav Křepelka, Kristýna Šulková, Jiří Stýblo a Štěpán Vencl. Na druhém
místě skončil tým ve složení: Jan Hudáč, Ondřej Pekárek a Anna
 STUD I J N Í Z ÁLE Ž ITOSTI
Marie Hanušová. Oba týmy budou reprezentovat olomouckou
fakultu v celostátním finále, které se uskuteční na Ústavním souVÝVOJ POČTU STUDENTŮ. V září jsme informovali o výsledcích
du. Gratulujeme a držíme palce!
přijímacího řízení, které sledují pozitivní trend projevující se ve
vyšším zájmu uchazečů o studium na PF UP a z toho plynoucím růstu percentilu posledního přijatého uchazeče. Po uzavření matriky studentů (k datu 31. 10. 2017) bylo možné zhodnotit,
jak se vyvíjí celkový počet studentů na PF UP, který je důležitý
zejména z hlediska financování fakulty, neboť slouží k výpočtu
dotace na studenta. I zde se projevil pozitivní trend. Pokles celkového počtu studentů PF UP, k němuž docházelo od roku 2014,
se nyní téměř zastavil, a naopak lze očekávat do budoucna mírný nárůst.
Konkrétně měla PF UP k 31. 10. 2014 1739 studentů, o rok později
1621, v roce 2016 1593 a tento rok 1582. Pokles celkového počtu vyplývá zejména ze snížení počtu studentů v oboru Právo,
kde od roku 2014 počet studentů postupně klesal z 1414 na 1303
STUDENTSKÁ EVALUACE. Od 20. listopadu do 1. prosince opět
v roce 2015, 1282 v roce 2016 a 1266 letos. Konkrétní příčinou poprobíhá na právnické fakultě studentská evaluace. Model nastaklesu je nižší počet studentů v současném 3. a 4. ročníku – 193,
vený v loňském akademickém roce se ukázal jako velmi efek-
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tivní, neboť zajišťuje ve srovnání s jinými fakultami UP velmi
vysokou návratnost dotazníků (v průměru okolo 75 %). Z toho
vyplývá vysoká reprezentativnost zjištěných informací. Výsledky evaluace loňského zimního semestru byly vyučujícím
rozeslány v září tohoto roku, výsledky z letního semestru budou rozeslány během prosince. Zároveň se připravuje souhrnná veřejná zpráva, která bude dostupná studentům i veřejnosti a bude zveřejněna počátkem příštího roku.
AKREDITACE. V pondělí 20. listopadu schválila Rada pro vnitřní
hodnocení Univerzity Palackého v Olomouci akreditační materiály ke studijním programům Právo, Právo ve veřejné správě
a International and European Law. Do konce listopadu budou
všechny materiály postoupeny Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství, který o udělení akreditace rozhoduje.
Konečné rozhodnutí lze očekávat v dubnu nebo květnu příštího roku. Dne 20. prosince pak bude Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Palackého v Olomouci projednávat návrhy
žádostí o udělení institucionální akreditace pro některé oblasti
vzdělávání realizované na UP, mimo jiné také pro oblast Právo.
STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY. Zimní termín státních závěrečných zkoušek oboru Právo je stanoven na období 22. až 31. ledna 2018. Studenti bakalářského oboru Právo ve veřejné správě
budou státní závěrečnou zkoušku skládat 19. ledna 2018 a studenti navazujícího magisterského oboru Evropská studia se
zaměřením na evropské právo 6. února 2018. Termín pro přihlášení na státní závěrečné zkoušky je pro všechny tři obory
do 12. prosince 2017, přičemž podmínkou je, že studenti musí
mít v tomto termínu uzavřeny všechny studijní povinnosti.
PIŠ ČLÁNKY A RECENZE. V polovině listopadu spustil spolek
Nugis Finem platformu pro psaní krátkých odborných textů
Kanketsu. Jedná se o styl, který má odbourat dlouhé analýzy bez vlastního názoru autora. Délka článku je tedy striktně
omezena na 2 500 znaků. Zároveň demokratizuje recenzní
proces. Psát články a recenze na ně tak může kdokoliv. Zkuste
to i vy. Všechno je dostupné online na www.kanketsu.cz.
VÝUKA A ZKOUŠENÍ NA KONCI SEMESTRU. Období výuky zimního semestru akademického roku je stanoveno na dobu od
18. září 2017 do 17. prosince 2017. Zkouškové období potrvá od
18. prosince 2017 do 11. února 2018. Poté začne výukové období letního semestru. Přestože je možné vypisovat tzv. předtermíny ještě před začátkem zkouškového období, tedy v době
výuky, nesmí takové termíny kolidovat s rozvrhovanou výukou
jiných předmětů. V drtivé většině povinných předmětů ještě
v posledním týdnu semestru probíhá rozvrhovaná výuka, na
které zpravidla dochází k udělování zápočtů. Předtermíny je

tak nejlepší vypisovat do času přednášky daného povinného
předmětu, kde kolize s jinou výukou nehrozí.
SEMINÁŘ – CITACE PRO. Knihovna Univerzity Palackého nabízí studentům a zaměstnancům UP školení na práci s citacemi
a citačním manažerem z produkce Citace.com. Obsahem semináře je vysvětlení práce s citačním manažerem Citace PRO, využívání doplňků ve Wordu a prohlížečích k vkládání citací, generování, sdílení, spravování a třídění citací do složek. Zájemci
si mohou vybrat z těchto termínů: 30. listopadu (9:45-11:15)
a 5. prosince (9:45-11:15). Seminář, který se koná v Knihovně UP
(Zbrojnice, přízemí – počítačová místnost č. 166), je pro studenty i zaměstnance UP zdarma. Vzhledem k omezenému počtu účastníků je zapotřebí dopředu se zaregistrovat na e-mail
iv@upol.cz nebo na tel. 585 631 743.
KDY DO KNIHOVNY? Studenti a zaměstnanci, kteří se chystají navštívit Knihovnu PF UP v období Vánoc, musí počítat se
změnou provozní doby. V posledním předvánočním týdnu
bude knihovna otevřená v pondělí až čtvrtek od 9:00 do 15:30
a v pátek od 9:00 do 12:00. Od 25. prosince do 1. ledna bude
knihovna uzavřená. Po Novém roce až do 9. února lze navštívit
knihovnu v pondělí až čtvrtek od 9:00 do 17:00, v pátky pak od
9:00 do 12:00.
ELEKTRONICKÉ DORUČOVÁNÍ. V návaznosti na novelu zákona
o vysokých školách a Statutu UP, vnitřního předpisu UP, jsou
nově studentům rozhodnutí o přiznání či nepřiznání stipendia doručována prostřednictvím elektronického informačního
systému UP. Tato rozhodnutí budou zpřístupněna prostřednictvím Portálu UP v části Studium a výuka – Studijní dokumenty. Dle § 69a zákona o vysokých školách se za den doručení
a oznámení písemnosti považuje první den následující po zpřístupnění dané písemnosti v elektronickém informačním systému UP. V budoucnu se může elektronické doručování rozšířit
i na další dokumenty, o čemž samozřejmě dotčené osoby budou včas informovány. Z praktického hlediska tím odpadnou
problémy s doručováním a urychlí se administrativa stipendií.
Pro maximální urychlení i nadále doporučujeme, aby se studenti, kteří s rozhodnutím o přiznání stipendia souhlasí, na
studijním oddělení vzdali odvolání.
CLIENT INTERVIEWING. Středa 15. listopadu byla důležitá hlavně pro studenty třetího ročníku, kteří mají zapsaný předmět
Kurz právnických dovedností. ELSA Olomouc spolu s PF UP
připravily soutěž Client Interviewing, ve které si šest týmů
vyzkoušelo první setkání s klientem. Boj mezi týmy byl natolik těsný, že bylo uděleno dvakrát třetí místo a mezi druhým
a prvním místem rozhodovaly detaily. Cenné vítězství nako-
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nec porota přiřkla Lucii Koutníkové a Kateřině Polášové. O soutěži informoval Žurnál online.

NATIONAL COUNCIL MEETING. Pracovní nasazení členů olomoucké ELSA se v listopadu zaměřilo na přípravu celonárodního setkání všech lokálních skupin ELSA v ČR. Setkání se uskutečnilo v hotelu Dlouhé Stráně 16. až 19. listopadu. Hlavním
tématem celé akce byly filmy režiséra Quentina Tarantina, čehož jste si mohli všimnout na Instagramu. Díky ELSA za reprezentaci PF UP.
ELSA DAY. Ve středu 29. listopadu se koná událost, která spojuje ELSA skupiny po celé Evropě. Letošní, již 6. ročník, má téma
Access to Justice Beyond Borders. Olomoucká lokální skupina
ELSA připravila hned tři akce. Dozvědět se víc o zahraničních
stážích lze na Step by step. Máte raději diskuze? Pak přijďte diskutovat o studentu Otto Warmbierovi, který za zcizení plakátu
v Severní Koreji zaplatil svým životem. Večer se pak zastavte
se svými přáteli v pivnici Doga na Pub kvíz, kde si zasoutěžíte
a určitě se i dobře pobavíte.
WORKSHOP #PRSAKOULE. V podvečer 8. listopadu právnickou
fakultu zalila bojovná nálada. Všech 158 návštěvníků workshopu #prsakoule se rozhodlo válčit s rakovinou prsou a varlat.
Workshop, který zorganizovala ELSA Olomouc, vedl spolek Loono, jenž tyto akce pořádá na mnoha místech republiky. Velmi
interaktivní přednáška o prevenci posluchače nejen zaujala
a poučila, ale i pobavila.

 Z AH R AN IČN Í SPO LUPR ÁCE
WORKSHOP. Právnická fakulta připravuje na 4.-5. prosince
workshop Universal and Regional Systems of Human Rights
Protection: the Constant Process of Construction and Reconstruction. Akce je určena akademickým pracovníkům i studentům. Podrobnosti (včetně programu) najdete zde.

ERASMUS + STUDIJNÍ POBYTY. Do 3. prosince je možné se
přihlašovat na studijní pobyty na partnerských univerzitách
v zahraničí na akademický rok 2018/2019. Více informací i samotné přihlášení na erasmusplus.upol.cz. Hodně štěstí!
STÁŽ V ŽENEVĚ. Stálá mise ČR při Úřadovně OSN a ostatních
mezinárodních organizacích v Ženevě umožní vybranému
zájemci z řad studentů stáž na svém politickém úseku s primárním zaměřením na oblast lidských práv, resp. na jednání
Rady pro lidská práva a dalších lidskoprávních mechanismů
OSN, a dále dle aktuálních potřeb stálé mise, včetně humanitárních záležitostí či zdravotnictví. Požadavky na uchazeče: výborná znalost angličtiny, výborné komunikační a analytické schopnosti a zahraničně politický přehled. Konání
stáže se předpokládá v délce minimálně 3 měsíců v první
polovině roku 2018 (předběžně od poloviny února do konce června). Platnost nabídky je do 5. prosince 2017. Zájemci
se mají do tohoto data hlásit na e-mailovou adresu marie.
rakova@upol.cz. Součástí přihlášky musí být životopis a motivační dopis v angličtině. Vybraný student obdrží od UP
stipendium ve výši 15 000 korun/měsíc a cestovní pojištění.
POLSKÝ EXPERT. Studenti PF UP měli 27. října jedinečnou
možnost vyslechnout si přednášku docenta Piotra Szymaniece z Vysoké školy Angela Silesia v polském Walbrzychu na
téma Náboženská svoboda v současné Evropě. Úvodem se
doc. Szymaniec věnoval historickému a filozofickému pojetí
pojmu náboženská svoboda u J. Crellia a S. Przypkowskeho,
J. Locka, P. Baylea, Voltaira a Holbacha. Vysvětlil, jak se rozvíjelo právo na náboženskou svobodu při zakládání Spojených států amerických. Dále rozvinul úvahy R. Dworkina,
B. Leitera a W. F. Sallivana. Poukázal na aktuální legislativní
opatření omezující náboženskou svobodu ve světě z důvodu
obav před muslimským terorismem. Vývoj právního myšlení
a právní argumentace demonstroval na aktuální judikatuře
Evropského soudu pro lidská práva na případech: Kokkinakis proti Řecku (1992), Leyla Sahin proti Turecku (2005), Lautsi proti Itálii (2011), Eweida a další proti Velké Británii (2013),
Osmanoglu a Kocabas proti Švýcarsku (2017) a rozhodnutí
Soudního dvora EU Achbita proti Micropole Univers (2017).
Z názorů přednášejícího a diskuze vyplynulo, že na právo na
náboženskou svobodu je nutné nahlížet velmi individuálně
v každém jednotlivém případě, a to v rámci proporcionality
tohoto práva s limitujícími veřejnými zájmy.
COMPARATIVE LAW. Zajímá vás, jak bude vypadat výuka
Comparative Law v nadcházejícím letním semestru? MEP/
NPKO1 - Nellie Munin – International Trade Arena (termín výuky 5.-22. března), MEP/NPKO2 - Dorothy Paine – Legal Skills
(termín výuky 11.-25. dubna).
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HOST Z GRAZU. Právnická fakulta přivítala 16. listopadu vzácného zahraničního hosta – Univ. Prof. MMag. DDr. Günthera
Löschnigga. Vedoucí Institutu pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty na Univerzitě v Grazu
přednášel olomouckým studentům hned dvakrát. Nejprve si
v rámci předmětu N1NJ3 a N2NJ3 připravil prezentaci nazvanou Österreichisches Privatsrecht, das sich auf das Arbeitsrecht konzentriert (allgemeine Fragen), odpolední přednáška Österreichisches Arbeitsrechts pak byla tlumočena
a pořadatelé, katedra soukromého práva a civilního procesu,
ji otevřeli všem zájemcům o téma.

pondělí 4. prosince. Senátoři budou například schvalovat
věcnou část zprávy o hospodaření fakulty, mluvit se bude
také o plánované dostavbě nebo doktorském studiu. Jednání
se uskuteční od 17:00 v zasedací místnosti (budova A, PF UP).
POKLADNA. Vedení fakulty žádá všechny zaměstnance, aby
nejpozději do 15. prosince provedli vyúčtování všech záloh
a drobných vydání, dále pak nákup stravenek za prosinec. Po
tomto datu (vzhledem k uzávěrce) již nebude nákup možný.
Zároveň všichni zaměstnanci, kteří vyjíždějí po 15. prosinci na
služební cestu, mají tuto skutečnost oznámit paní Evě Grulichové předem a domluvit se s ní na vyúčtování cestovních náhrad.
PROVOZ FAKULTY. Jako každým rokem bude na právnické
fakultě po dobu vánočních svátků omezen provoz z důvodu
úspor za tepelnou energii. V době od 23. prosince do 1.ledna
bude fakulta zcela uzavřena. Na 27. a 28. prosince bude vyhlášeno děkanské volno, 29. prosince rektorské volno.

 VĚ DECK Á A T VŮRČÍ ČI N N OST
GRANTOVÁ RADA. V pondělí 4. prosince se koná zasedání
Grantové rady UP, která rozhodne, které projekty FRUP budou podpořeny v roce 2018. Hodnocení na fakultní úrovni se
uskutečnilo v listopadu.
CENA PRO AUTORY PUBLIKACÍ. Celkem sedm odborných publikací, jejichž autory jsou akademičtí pracovníci právnické
fakulty, vybrala hodnotící komise pro udělení Cen rektora
UP za rok 2017. Jejich slavnostní předání se uskuteční v rámci
Akademických dnů UP v únoru 2018. Podrobnosti na fakultním webu.
IGA. Blíží se vyhlášení soutěže na podporu projektů Specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty
doktorského nebo magisterského studijního programu na
UP (IGA) na roky 2018-2019. Sledujte speciální internetové
stránky.

 RŮZN É
ZASEDÁNÍ SENÁTU. Předseda Akademického senátu PF UP,
doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D., svolává zasedání senátu na

VÁNOČNÍ VEČÍREK. Právnická fakulta a ELSA Olomouc zvou
všechny zaměstnance, studenty a absolventy na tradiční Vánoční večírek, který se uskuteční ve středu 13. prosince od
18:00 v předsálí auly. I letos bude součástí programu dražba
zážitků. Výtěžek z ní poputuje na vybraný dobročinný projekt nebo konkrétní osobě. Pomozte uskutečnit dražbu a navrhněte zážitek. Stačí nápad a vyplnit tuto tabulku (v tabulce
klikněte na políčko v pravém horním rohu „upravit v prohlížeči“). Na Vánoční večírek naváže párty v U-klubu.
PUNČOVÁNÍ S ELSA. V pondělí 4. prosince chystá studentský
spolek ELSA Olomouc fakultní Punčování, které zahájí tradiční
mikulášská obchůzka. Od rána se po fakultě bude pohybovat
Mikuláš se svými parťáky. Spláchnout chuť síry bude možné
u stánku s punčem před aulou, kde si zároveň budete moct zakoupit vánoční hvězdu. Přijďte a podpořte i letos dobrou věc.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Zatímco v minulých týdnech naši
studenti a zaměstnanci lákali uchazeče ke studiu na veletrzích terciálního vzdělávání v Česku i na Slovensku a na několika výjezdech na gymnázia, v pátek 1. prosince nás zájemci
mohou navštívit přímo „u nás doma“. Fakulta totiž připravuje
den otevřených dveří. Veškeré informace včetně programu
najdou zájemci na fakultním webu, ke stažení je také speciální aplikace Studuj na UP.
PROSINCOVÝ ZPRAVODAJ. Příští číslo zPRÁVOdaje bude
poslední v kalendářním roce 2017. Vyjde již ve středu 20.
prosince. Uzávěrka pro příjem textů je v pátek 15. prosince.

STRANA 6

MÁTE NOVINKU, KTERÁ BY V PŘÍŠTÍM ZPRAVODAJI NEMĚLA
CHYBĚT? POŘÁDÁTE AKCI, O KTERÉ BY MĚLA AKADEMICKÁ
OBEC PF UP A VEŘEJNOST VĚDĚT? PODÍLÍTE SE NA
NĚČEM ZAJÍMAVÉM? DEJTE NÁM VĚDĚT! PIŠTE, VOLEJTE
NEBO PŘIJĎTE DO KANCELÁŘE ODDĚLENÍ KOMUNIKACE
A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ (BUDOVA A, 1. PATRO). TEXTOVÁ
UZÁVĚRKA JE VŽDY V TÝDNU PŘED TERMÍNEM VYDÁNÍ,
V PÁTEK V 9.00.

 K ALE N DÁR IUM
29. listopadu
1. prosince
4.-5. prosince

ELSA DAY (PF UP, Doga)
Den otevřených dveří PF UP
mezinárodní workshop Universal and Regional Systems of Human Rights Protection: the Constant
Process of Construction and Reconstruction

4. prosince

Punčování s ELSA Olomouc (PF UP)

5. prosince

Proč rodinně-právní soudci spí hůř než ti, co řeší jiné spory? – přednáška Mgr. et Mgr. Alicja Leix,
Ph.D. (aula PF UP, 9:45-11:15)

6. prosince

Kulatý stůl s předsedou Ústavního soudu ČR JUDr. Pavlem Rychetským – Vztah evropského
a českého práva prizmatem Ústavního soudu ČR (rotunda, 13:15-14:45)

8. prosince

promoce absolventů doktorského studijního programu a předání jmenovacích dekretů
docentům (aula PF UP, skupina absolventů z PF UP od 10:00)

8. prosince

12. prosince

Mikulášská show pro děti UP (Dům armády, od 17:30)
Tvorba práva Evropské unie a jeho implementace z pohledu členského státu – přednáška Jiřího
Lenfelda, vedoucího oddělení pro legislativní proces EU, Úřad vlády ČR (učebna U2, 15:00-16:30)
konečný termín pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce pro zimní termín (leden, únor 2018)

13. prosince

Vánoční večírek pro zaměstnance, studenty a absolventy PF UP (od 18:00 předsálí auly)

13. prosince

vyjde tištěný Žurnál UP

14. prosince
17. prosince

Helping Children Affected by War: A Mission For the NGO War Child – přednáška Mr. Petera
Schoutena, mluvčího nevládní organizace War Child (MS1, 15:00-16:30)
ukončení výuky v zimním semestru na PF UP

19. prosince

Punč s rektorem – předvánoční setkání zaměstnanců UP (nádvoří Zbrojnice, 17:00-19:00)

12. prosince

27.-28. prosinec
29. prosince

děkanské volno PF UP
rektorské volno
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