Organizační pokyny pro zájemce o Studentskou vědeckou odbornou činnost (SVOČ)
Studentská vědecká odborná činnost je doplňující předmět, který umožní studentům dozvědět se víc o
některém z oborů, který je zajímá. Za aktivní účast na řešení projektu SVOČ získá student 2 kredity za
rok a pokud bude výsledky své práce prezentovat na Konferenci studentských vědeckých prací, kterou
každoročně organizuje Spolek mediků, může získat i finanční ocenění.
Časový harmonogram:


do 15. 5. příslušného akad. roku budou přednosty ústavů a klinik vyhlášena témata projektů
pro SVOČ, která zveřejní referát pro vědu a výzkum DLF na úřední desce Děkanátu LF UP,
na Teoretických ústavech LF UP v Olomouci a na webových stránkách:
• LF UP http://www.upol.cz/fakulty/lf/aktuality-lf/
• Spolku mediků http://medici.upol.info/
• Centra pro výuku cizích jazyků (kde jsou veškeré informace včetně archívu)
http://www.ucjlf.upol.cz/
Na výše zmíněných webových stránkách jsou rovněž aktuálně zveřejňovány veškeré pokyny
pro řešitele projektů SVOČ (přihláška, seznamy přijatých studentů, termíny pro odevzdání
abstrakt + konání Konference SVOČ, potvrzení o aktivní účasti,...).



do 30. 6. příslušného akad. roku – se studenti přihlašují na témata SVOČ (kontaktují školitele
uvedeného pro dané téma projektu a po domluvě s ním následně vyplní přihlášku a nechají
potvrdit = odsouhlasit přednostou ústavu/kliniky, kde budou dané téma řešit)



vybraným studentům bude zaslána mailová výzva k převzetí jmenovacího dekretu - dokument
o tom, že jste pomocná vědecká síla. Na začátku zimního semestru dalšího akad. roku si
student zapíše do indexu jako jeden z předmětů "SVOČ - aktivní účast".



od 1. 9. studenti pracují na tématech své práce pod vedením školitele (vše si již domlouvají
přímo se školitelem sami)



březen - duben – koordinátor Spolku mediků oznámí termín konání Konference SVOČ a
vyzve zájemce, kteří budou chtít prezentovat své výsledky práce na této konferenci k
odevzdání abstrakt



konec května – Spolek mediků organizuje průběh konference SVOČ, konference obvykle
proběhne v týdnu následujícím po skončení LS



zápočet za aktivní účast udělí studentům jejich školitel do indexu a na potvrzení, které student
odevzdá na ref. pro vědu a výzkum DLF (referentka navede studentům předmět do STAGu)



červen-červenec – vyplácení odměn (na bankovní účty studentů)

Vítězové místního kola SVOČ jsou delegováni do Celostátního kola SVOČ (účast všech LF v ČR +
SR).
Podrobnější informace najdete ve směrnici děkana LF UP (Směrnice Děkana k pedagogické a
vědecké činnosti studentů LF – B3-4 2005-PN 1. 11. 2005), která je přístupná na webových
stránkách LF UP v sekci „dokumenty a normy“
Koordinátoři:
• za Spolek mediků:
Petra Košťálová pekostalk@seznam.cz, Petra Langerová p.langerova@centrum.cz
• za referát pro vědu a výzkum:
Iveta Elišková elisko9v@tunw.upol.cz, tel. 585 632 062
• za vedení LF UP:
doc. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D. – proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia –
oregon@tunw.upol.cz

