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Pozvánky
Advent na UK 
Připravili jsme pro Vás čtyři před-
nášky s adventní tematikou, prohlídky 
historických prostor Karolina i expo-
zice o univerzitní historii. Venkovní 
jarmark představí jednotlivé fakulty, 
studentské i absolventské spolky v ne-
tradičním duchu, dětský program i 
další zajímavé tvůrčí workshopy. Pro-
gram pro Vás neustále aktualizujeme 
na www.adventuk.cuni.cz. 

Kdy: pondělí 28. 11. 2016 od 14:00 

Kde: Historické prostory a dvůr Karo-

lina (Ovocný trh 3, Praha 1) 

Týden vědy a techniky 

Týden vědy a techniky AV ČR je nej-

rozsáhlejší a největší vědecký festival 

v České republice. Každoročně se 

koná začátkem měsíce listopadu a při-

náší na 500 akcí po celé České repub-

lice – přednášky, výstavy, dny otevře-

ných dveří, dokumentární filmy, 

workshopy, vědecké kavárny a mnohé 

další aktivity napříč všemi vědeckými 

obory. 

Kdy: 1.–13. 11. 2016 

Více na: www.tydenvedy.cz 

Kvalita vzdělávací činnosti 

a její hodnocení jako jeden 

z pilířů moderní univerzity 

Konference si klade za cíl vytvořit 

podmínky pro odbornou diskusi o 

hodnocení kvality vzdělávací činnosti 

na vysokých školách univerzitního 

typu. Tato diskuse bude sycena zahra-

ničními zkušenostmi a ilustrována pří-

klady dobré praxe na různých tuzem-

ských i zahraničních institucích. Téma 
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Úvodník 

Milí absolventi, 

srdečně Vás zveme na druhý 

ročník adventního setkání 

na Univerzitě Karlově. Pro-

gram je opět připraven pro ce-

lou rodinu, vezměte tedy své 

děti, spolužáky, přátele či ro-

diče a přijďte strávit příjemné 

odpoledne a podvečer do pro-

stor nejstarší české univerzity. 

Těšíme se na Vás! 

 

Kontakt 
Informační, poradenské 

a sociální centrum UK 
Klub Alumni UK 

Celetná 13, 116 36 Praha 1 
Tel.: (+420) 224 491 850 
E-mail: absolventi@cuni.cz 

Web: www.absolventi.cuni.cz 

Facebook: Klub Alumni UK 
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konference se odvíjí od současných 

proměn legislativního rámce a od se-

trvale stoupajících nároků na kvalitu v 

univerzitním vzdělávání. Reflexe no-

vých trendů ve vysokoškolském vzdě-

lávání a z nich plynoucích požadavků 

na pedagogické kompetence akade-

mických pracovníků bude nedílnou 

součástí zamýšlené diskuse. 

Konference je primárně určena aka-

demickým pracovníkům, do jejichž 

pracovní náplně patří péče o kvalitu 

vzdělávací činnosti, cílovou skupinou 

jsou však i pracovníci neakademičtí. 

Současně je otevřena zájemcům z řad 

teoretiků v oblasti pedagogiky a vzdě-

lávací politiky. Je zajištěna účast po-

zvaných expertů ze zahraničních uni-

verzit. 

Kdy: 16. 11. 2016 

Kde: Modrá posluchárna, 

Celetná 20, Praha 1 

Více na: 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13957 

 

Další informace
Nabídky zaměstnání, brigád 

a stáží 

V návaznosti na Veletrh Absolvent, 

který se uskutečnil v říjnu, shromaž-

ďujeme od našich spolupracujících fi-

rem nabídky zaměstnání, brigád a 

stáží pro studenty či absolventy. 

Aktuální nabídku můžete sledovat na: 

ipsc.cuni.cz/IPSC-191.html 

Konference „Husitská teolo-

gie v kontextech“ 

Mezinárodní konference Husitské te-

ologické fakulty Univerzity Karlovy 

ve spolupráci s Církví českosloven-

skou husitskou proběhne 10. a 11. lis-

topadu 2016 v Praze na Husitské teo-

logické fakultě UK. Konference bude 

tematizovat problematiku husitské te-

ologie v kontextech. 

Kdy: 10.-11. listopadu 2016 

Kde: Pacovská 350/4; 142 21 Praha 4 

cuni.cz/UK-6305.html?event=13936 

Rezervace: konferencehtf@htf.cuni.cz 

Nové diáře v UK Pointu 

V prodejně propagačních předmětů 

UK Point si již nyní můžete zakoupit 

univerzitní diář na rok 2017, který na-

bízíme ve dvou velikostech!

Benefity 

Městská divadla pražská 

Po předložení průkazu člena Klubu Alumni 

UK na pokladnách divadel ABC a Ro-

koko získáte 50% slevu na nákup vstupe-

nek do 1. a 2. cenové zóny. 

Doporučujeme tato říjnová předsta-

vení Městských divadel pražských: 

August August, august ‒ novinka 

Zápas krásného snu s neúprosnou re-

alitou vykreslí inscenace August Au-

gust, august z pera Pavla Kohouta. V 

hlavní roli klauna Augusta Augusta se 

představí herec s velikým komediál-

ním talentem Zbigniew Kalina. Na 

půdoryse až pohádkovém se roze-

hrává zápas klauna s ředitelem, který 

Augustovu snu staví do cesty nesplni-

telné úkoly. Nesplnitelné pro klauna. 

Copak klauni mají tradiční rodinu, 

tradiční obleky a tradiční způsoby? 

Ale August si poradí. Každý úkol 

splní díky své nespoutané fantazii, ne-

konvenčnosti a průzračnému pohledu 

na svět. 

Kdy: 14., 18. a 29. 11. od 19 hod. 

Kde: v Divadle ABC 

Top Dogs ‒ novinka 

Moderní groteska o rekvalifikaci ma-

nažerů propuštěných z vysokých 

funkcí. Originální komedie vás zavede 

do bizarního prostředí rekvalifikač-

ních terapií pro propuštěné manažery 

ve vysokých funkcích – tzv. top dogs. 

Ti, co dříve vedli a řídili velké kon-

cerny a společnosti a vyhazovali z 

práce tisíce lidí, byli najednou sami 

vyhozeni. Ale společnost potřebuje 

především produktivní členy. A vše je 

nakonec jen a jen business. Stačí 

dobrý nápad, a tak je pro tyto propuš-

těné zřízen kurz, v němž mají být 

hroutící se znovu postaveni na nohy 

skrze nejrůznější psychoterapie, mo-

delové situace a nácvik „správného 

chování“. 

Kdy: 12. 11. od 17 hod 

a 21. 11. od 19 hod. 

Kde: v Divadle Rokoko 

Hrají: Henrieta Hornáčková, Jiří Hána, 

Dana Batulková, Radim Kalvoda, Zde-

něk Vencl ad. 

Strýček Váňa 

„Život člověka utahá!“ Tragikomedie 

A. P. Čechova o velkých touhách a 

nenaplněných snech. 

Kdy: 2. a 24. 11. od 19 hod. 

Kde: v Divadle Rokoko 

Hrají: Vasil Fridrich, Aleš Procházka, 

Zuzana Kajnarová, Zdeněk Dolanský, 

Nina Horáková ad. 
 

Celý program najdete na: 

www.MestskaDivadlaPrazska.cz. 

(Sleva platí na představení z repertoáru Městských di-

vadel pražských, nelze využít na tituly Shirley Valen-

tine, Pan Kaplan má třídu rád, Vím, že víš, že 

vím… a Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v 

mapách, na hostující představení a pronájmy.) 

Premiere Cinemas 

Po předložení průkazu člena Klubu 

Alumni UK získáte možnost získat 

vstupenky do kina za zvýhodněnou 

studentskou cenu (sleva 40 Kč). 
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