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Úvodem
Vážení čtenáři,
je to již rok, co vyšlo první číslo
našeho newsletteru. Děkujeme
za Vaši přízeň a přejeme Vám
hodně zdraví, pohody a
úspěšných dnů v novém roce
2016.
Pokud byste nás chtěli kontaktovat ohledně obsahu či formy
našeho newsletteru, budeme
rádi. Případné připomínky a
návrhy můžete zasílat na
adresu ipsc@ruk.cuni.cz.

Co chystáme
09. 02. Možnosti studia v zahraničí pro studenty lékařských fakult
www.ipsc.cuni.cz/IPSC-119.html

Chcete být v obraze?
Přihlaste se k odběru na:
http://1drv.ms/1JGr9RS
Dejte nám like na Facebooku!
facebook.com/IPC.UK
Kontakt:
Celetná 13, 116 36, Praha 1
Teleon: 224 491 850
E-mail: ipsc@ruk.cuni.cz
Web: ipsc.cuni.cz
Zavolejte nám a my vám poskytneme více informací o našich
službách a činnostech.
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16. 02. Erasmus aneb Jak na to?
www.ipsc.cuni.cz/IPSC-119.html
22. 02. (až 29. 2.) Informační týden
www.ipsc.cuni.cz)
23. 02. Možnosti studia ve Skandinávii, Dánsku a na Islandu
www.ipsc.cuni.cz/IPSC-119.html

Co se děje na UK
Po vítězství v Americe uspěla hra českých vědců i v
Evropě
Výuková simulace Československo 38–89: Atentát, kterou vyvinuli odborníci z Filozofické a Matematicko-fyzikální fakulty
Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Ústavem pro
soudobé dějiny Akademie věd ČR, získala první cenu v
prestižní soutěži European Conference on Games Based
Learning 2015, pořádané v norském Steinkjeru.
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Nové zboží
v UK Pointu
Přijďte se podívat do UK Pointu
na nové zboží s univerzitní tématikou. Za zmínku stojí především nové deštníky, slušivá trička,
mikiny, magnetky, hrnečky na
teplý nápoj pro zahřátí v těchto
zimních dnech a mnoho dalších
věcí. Proto neváhejte a navštivte
prodejnu UK Point na adrese
Celetná 14.

www.ipsc.cuni.cz

Jedná se o již druhé významné vítězství českého týmu. V červenci získala hra Československo 38–89: Atentát první cenu v
soutěži Games Learning Society Showcase 2015 v americkém
Madisonu.
Mezinárodní soutěž byla pořádána v rámci European Conference on Games Based Learning, největší evropské konference
sdružující vědce a vývojáře výukových her. Hra českých tvůrců
zde ve finále porazila dvě americké hry: Weather Trouble, hru
pro výuku přírodních věd od týmu z Marylandské univerzity, a
Mythos Unbound, hru pro výuku klasické literatury od týmu z
Arkansaské univerzity.
„Skvělý interaktivní příběh s vynikající grafikou, který je
podepřený mimořádně propracovanou metodikou pro
učitele,” hodnotí vítězné Československo 38-89: Atentát
Louise Remenyi, předsedkyně soutěžní komise.
Československo 38-89: Atentát zároveň vychází ve speciální
edici jako DVD, které distribuuje Nakladatelství Karolinum.
Podrobné informace o projektu naleznete zde: cs3889.cz
Trailer zde: www.youtube.com/watch?v=XjTJgvjCdOs

Stáže pro studenty v Podunajském kontaktním bodu v
Bruselu
Dovolujeme si Vás informovat o možnosti tříměsíční stáže
pro studenty z ČR v Podunajském kontaktním bodu v Bruselu
(nástup duben či září 2016). Budeme rádi, když budete tuto
informaci sdílet napříč svými kontakty, ideálně třeba i Vašim
spolupracujícím univerzitám či jiným institucím vysokého
školství v ČR.
Více informací je k dispozici na: www.danube-region.eu/communication/news/616536-internships-at-the-dsp-brussels

Pracovní příležitosti na Finančním úřadě pro
Moravskoslezský kraj
V lednu 2016 vzniknou na Finančním úřadě pro
Moravskoslezský kraj desítky nových služebních míst s
předepsaným vysokoškolským vzděláním. Přijímání zaměstnanců na tato místa bude probíhat na základě výsledků veřejně vyhlášených výběrových řízení, která jsou průběžně vyhlašována od 14. prosince 2015. Počet výběrových řízení, do
kterých se zájemce souběžně přihlásí, není omezen.
Bližší podrobnosti o nabízených pozicích: http://bit.ly/1ROc0lm
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Studenti se speciálními potřebami

www.ipsc.cuni.cz

Slevy a další nabídky
Sleva na kurzy Jazykové školy JIPka

Informační služby pro
uchazeče se speciálními
potřebami
Kancelář pro studenty se speciálními potřebami, která je součástí
Informačního, poradenského a
sociálního centra UK, se věnuje i
oblasti informační podpory uchazečů se zdravotním znevýhodněním.
Kancelář v závěru roku 2015 realizovala pro uchazeče semináře
(jeden v rámci Informačního dne
UK), kde jim byly předány informace o možnosti modifikace přijímacího řízení, o systému podpory, o podpůrných službách a
nabídce studijních programů.
Současně v období před
podáním přihlášek ke studiu je
Kancelář v kontaktu se středními
školami a je připravena poskytnout zájemcům individuální či
skupinové konzultace přímo na
půdě jejich školy.
Aktuální informace nejen pro uchazeče: www.cuni.cz/UK-60.html.
Kontakt:
Kancelář pro studenty a zaměstnance se speciálními potřebami
IPSC RUK

www.cuni.cz/UK-60.html
Celetná 13, Praha 1
Mgr. Alice Rytychová
tel.: 224 491 604,

alice.rytychova@ruk.cuni.cz
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Univerzita Karlova navázala koncem uplynulého roku partnerství s Jazykovou školou JIPKa, díky kterému mohou její zaměstnanci a členové absolventského Klubu Alumni využít
10% slevu na veškeré skupinové kurzy, minikurzy a překladatelské služby. Dvakrát ročně (vždy na začátku semestru)
nabídne navíc škola vybrané skupinové kurzy za zvýhodněnou
cenu 2000 Kč (původní cena 3400–4300 Kč). Speciální
nabídka bude vždy zveřejněna mj. v newsletteru IPSC i v příslušné sekci na jeho webových stránkách (http://ipsc.cuni.cz/
IPSC-33.html).

Sleva pro zaměstnance v Hostinci U Supa
Znovuotevřená restaurace U Supa sídlící v prostorách UK, v
areálu UK (Celetná 22) poskytuje zaměstnancům univerzity
po předchozím předložení průkazu slevu ve výši 20 % na
polední menu. Polední nabídku naleznete na adrese
www.restauraceusupa.cz/poledni-menu.
Dále je poskytována také sleva 10 % na nabídku z běžného
jídelního lístku. Ten je k dispozici zde:
www.restauraceusupa.cz/menu.
Další informace o benefitech pro zaměstnance a absolventy
UK naleznete na:
ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html

Zveme vás do divadla
Po předložení průkazu člena Klubu Alumni UK na pokladnách divadel ABC a Rokoko získáte 50% slevu na nákup vstupenek do 1. a 2. cenové zóny. Doporučujeme tato lednová
představení Městských divadel pražských:
Sen čarovné noci
12. ledna od 19 hodin v Divadle ABC
Nejhranější Shakespearova komedie Sen noci svatojánské v
novém překladu J. Joska. Magická hra o rozmarech lásky a
noci plné divů, které se možná staly a možná pouze zdály.
Slavná komedie vypráví souběžně tři příběhy, které by se za
normálních okolností nikdy neprotnuly a jejichž společným
jmenovatelem je láska. Její různé podoby a projevy se vzájemně střetávají a zrcadlí a dodávají hře i přes veškerou její rozmanitost vnitřní jednotu.
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Zapůjčování studijních
pomůcek pro studenty se
speciálními potřebami
Studenti se speciálními potřebami mohou po dobu svého studia
využít možnosti zapůjčení studijních pomůcek. Službu nabízí Informační, poradenské a sociální
centrum UK.
Základní výpůjční doba je šest
měsíců, s možností prodloužení o
další tři měsíce v případě, že nejsou evidováni další zájemci o zapůjčení pomůcky.

www.ipsc.cuni.cz
Hrají: V. Gajerová, J. Schwarz, H. Bor, H. Hornáčková, V. Dvořák, R. Hájek,
D. Marková ad.

Burundanga
15. ledna od 19 hodin v Divadle Rokoko
Studentka, která nechtěně otěhotní, a není si úplně jistá, jestli
otec dítěte je ten pravý, to se může stát. Sice si ho vybrala proto, že má bezpečné a trochu nudné povolání IT technika, a
sám není naprosto ničím výjimečný, jenomže jeden nikdy neví.
A když má kamarádku farmaceutku, po ruce drogu burundangu, známější spíše pod názvem skopolamin – tedy droga
pravdy, je velmi lákavé ji použít a mít naprostou jistotu, co je
její vyvolený zač. Jenomže, jak už to v takových situacích bývá,
dozví se mnohem víc, než si původně přála…
Hrají: H. Hornáčková, E. Pacoláková, R. Kalvoda, T. Novotný a J. Klem

Hodina před svatbou
11. a 23. ledna v Divadle Rokoko
Současné španělské drama s podtitulem „Každá rodina je
nemocná po svém…“ ukazuje, jak mohou finanční a obchodní
zájmy devastovat rodinné vztahy.
V současné době je možno si zapůjčit notebooky, diktafony,
čtečky, kapesní lupu, speciální
klávesnici a myš k PC.
Více informací naleznete zde:
www.cuni.cz/UK-7250.html
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Hrají: P. Štěpánek, M. Badinková / B. Valentová, J. Hána, L.
Jurek, V. Dvořák, E. Pacoláková, D. Batulková, M. Málková a
M. Kačmarčík
Celý program najdete na www.MestskaDivadlaPrazska.cz.
(Sleva platí na představení z repertoáru Městských divadel pražských, nelze využít
na tituly Shirley Valentine, Pan Kaplan má třídu rád a Vím, že víš, že vím…)
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