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Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Na základě provedené kontroly platnosti 
vnitřních norem Pedagogické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci se  
s účinností k 8. listopadu 2019 ruší 
metodické pokyny, směrnice a normy, 
které pozbyly své platnosti a účinnosti. 

 
 

Článek 2 
Seznam zrušených metodických 

pokynů, směrnice a norem  
 

 2M/2011 Realizace projektové činnosti 
na Pedagogické fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci 

 4M/2011 Organizace paralelního studia 
na PdF UP 

 5M/2011 Zásady a pravidla tvorby 
studijních/vzdělávacích plánů, jejich 
verzí a rozvrhových akcí na PdF UP 
Olomouc - novelizace 2016 

 2S/2009 Statut Studentské vědecké 
odborné a umělecké činnosti PdF UP  
(+ přílohy) 

 1S/2009 Realizace zahraničních 
studijních pobytů v rámci PdF UP                 
- aktualizovaná verze 

 S8/2006 Statut Ceny děkanky PdF UP 
za vynikající studentskou vědeckou nebo 
uměleckou činnost či publikaci 

 2S/2008 Realizace distančních forem 
výuky na PdF UP (+ přílohy) 

 5S/2010 Směrnice děkanky k použití 
systému COURSEWARE v podmínkách 
PdF UP v Olomouci 

 S10a/2006 (novelizace) Státní rigorózní 
zkoušky na PdF UP v Olomouci 

 3S/2011 (novela) Směrnice k provedení 
Studijního a zkušebního řádu UP na PdF 

 2S/2012 (novelizace 2015) Stipendijní 
řád PdF UP 

 S-2/2016 Vnitřní předpisy PdF UP 
v Olomouci (+ přílohy) 

 PdF-B-17/08 Zadání tématu, odevzdání  
a evidence údajů o závěrečné práci 

 
  

Článek 3  
Závěrečná ustanovení  

 
1. Zrušené metodické pokyny, směrnice  

a normy dle čl. 2 budou odstraněny 
z Úřední desky fakulty a převedeny do 
Archívu norem v systému UPShare. 

2. Tato vnitřní norma nabývá platnosti  
a účinnosti dnem jejího zveřejnění.  

3. Tato vnitřní norma pozbývá účinnosti 
naplněním účelu. 
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