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Úvodem 
Vážení přátelé Univerzity Kar-

lovy, rádi bychom vám jmé-

nem celého teamu IPSC po-

přáli vše nejlepší do nového 

roku 2017. Doufáme, že bude 

úspěšný, plný zajímavých udá-

lostí a nových poznání. 

Proto pro vás opět připravu-

jeme spousty oblíbených semi-

nářů, workshopů, veletrhů i 

dalších akcí a těšíme se, že se 

tak i v tomto roce budeme 

hojně setkávat. 

Pokud byste nás chtěli kontak-

tovat ohledně obsahu či formy 

našeho newsletteru, budeme 

rádi. Případné připomínky a 

návrhy můžete zasílat na adre-

su ipsc@ruk.cuni.cz. 

 

Kontakt: 
Informační, poradenské 

a sociální centrum UK 
Celetná 13, 116 36, Praha 1 
Tel.: (+420) 224 491 850 

E-mail: ipsc@ruk.cuni.cz 

Web: www.ipsc.cuni.cz 

www.facebook.com/IPC.UK 

 

 

Co chystáme 

AKCE PRO STUDENTY 

Erasmus+ aneb Jak na to? 

28. 2. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14379 

Možnosti studia v zahraničí 

pro studenty lékařských fakult 

7. 3. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14380 

Možnosti zahraničních stáží 

pro doktorandy 

14. 3. 2016 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14381 

Možnosti studia v Německu, Ra-

kousku a Švýcarsku 

28. 3. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14382 

 

 
AKCE PRO DOKTORANDY 

Možnosti zahraničních stáží 

pro doktorandy 

14. 3. 2016 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14381 

PRO ZAMĚSTNANCE  

Kurz krizové intervence 

16. 1. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14363 

Kurz krizové intervence 

6. 2. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14364 

Kurz krizové intervence 

20. 2. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14365 
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AKCE PRO UCHAZEČE 

O STUDIUM NA UK 

Veletrh pražských veřejných VŠ 

2. 2. 2017 

www.prazske-verejne-vysoke-skoly.cz 

Setkání uchazečů se speciálními 

potřebami o studium na Univerzitě 

Karlově 

8. 2. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-120.html 

Informační týden Univerzity Karlovy 

20.–28. 2. 2017 

ipsc.cuni.cz/IPSC-165.html 

Informační týden 
20.–28. 2. 2017 

Závěrečný termín pro podání přihlá-

šek na vysokou školu se blíží nezadr-

žitelným tempem. Proto jsme pro 

zájemce o studiu na Univerzitě Kar-

lově – tak jako každým rokem – 

i letos v rámci Informačního týdne 

připravili webové stránky soustřeďu-

jící nejdůležitější informace vztahující 

se k přijímacímu řízení na UK. 

Stránky napomohou lépe se zoriento-

vat v široké nabídce studijních pro-

gramů, jež jednotlivé fakulty nabízejí 

a podají ucelený přehled informací 

o studiu na naší univerzitě. 

Více podrobností naleznete zde: 

http://ipsc.cuni.cz/IPSC-165.html

European Integration Summer School v Norsku
27. června – 4. srpna 2017 

University of Agder, Kristiansand 

nabízí především studentům magis-

terského studia relevantních oborů 

dva letní kurzy a podzimní online 

kurz. Velkou výhodou je, že není vyža-

dováno žádné školné. Přihlášky zasílejte 

od 1. ledna do 1. března 2017.  

KURZ I: History, Institutions, and Politics 

of European Integration 

(27. 6. – 14. 7. 2017) 

KURZ II: The European Union in Crisis: 

Differenciation or Disintegration? 

(18. 7. – 4. 8. 2017) 

Více informací, podmínky a online při-

hlášku naleznete přímo na: 

www.uia.no/eiss

Zajímavosti z UK Pointu 
Pořiďte si v UK Pointu univerzitní 

černobílou šálu s čepicí, ve které bu-

dete nejen reprezentovat, ale také Vás 

spolehlivě zahřeje i v největších mra-

zech! 

Vybrat si též můžete z naší nové na-

bídky porcelánu z dílny Thun Stu-

dio, s.r.o. K mání jsou také nové lát-

kové tašky se znakem univerzity. 

   

    

Věříme, že si u nás vyberete! 

http://shop.cuni.cz 

Nový e-shop UK! 
Udělejte si radost! K našemu kamen-

nému obchodu v Celetné ulici jsme 

pro Váš komfort zřídili také nový 

e-shop, kde můžete vybírat z celého 

sortimentu univerzitních propagač-

ních předmětů z pohodlí domova. 

Najdete zde nejen celouniverzitní 

zboží, ale zároveň i vybrané 

fakultní propagační předmě-

ty, to vše přehledně na jed-

nom místě. 

Věříme, že si u nás vyberete!  

Provozní doba IPSC 
pondělí 900–1800 

úterý 900–1800 

středa 900–1800 

čtvrtek 900–1800 

pátek 900–1600 

Pro výdej průkazů platí polední přestávka 

1200–1230

www.prazske-verejne-vysoke-skoly.cz
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-120.html
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-165.html
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-165.html
www.uia.no/eiss
http://shop.cuni.cz/
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Změna ve vydání průkazů s licencí ISIC/ITIC/ALIVE 
Od 1.7.2016 se v návaznosti s Opat-
řením rektora 12/2016 mění ceny za 
vydání průkazů s licencí IS-

IC/ITIC/ALIVE. Vydání průkazu s 
licencí ISIC/ITIC/ALIVE je od 
1.7.2016 zpoplatněno částkou 230,- 

Kč. Prodloužení licence IS-
IC/ITIC/ALIVE je od 1.7.2016 zpo-
platněno částkou 230,- Kč. 

Benefity pro zaměstnance a členy Klubu Alumni
UK se snaží neustále rozšiřovat na-

bídku zaměstnaneckých benefitů, a to 

především na základě prohlubování 

spolupráce s externími organizacemi. 

Veškeré informace o výhodách, které 

mohou zaměstnanci UK u našich 

partnerů čerpat, naleznete na 

ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html Níže si 

Vás dovolujeme seznámit s několika 

aktualitami z dané oblasti: 

Zveme vás do divadla! 

Po předložení průkazu zaměstnance 

UK nebo člena Klubu Alumni na 

pokladnách divadel ABC a Rokoko 

získáte 50% slevu na nákup vstupe-

nek do 1. a 2. cenové zóny.  

Doporučujeme tato lednová předsta-

vení Městských divadel pražských: 

Hodina před svatbou 

Každá rodina je nemocná po svém... 

Svatba jediné dcery bohatého podni-

katele svede do domu všechny jeho 

syny i jejich partnerky. Brzy se ukáže, 

že den bude dramatičtější, než se 

původně očekávalo. Drama ukazuje, 

jak finanční a obchodní zájmy devas-

tují rodinné vztahy. V hlavní roli uvi-

díte Petra Štěpánka, jeho syny si za-

hrají Viktor Dvořák, Lukáš Jurek a Jiří 

Hána, v roli nevěsty uvidíte Míšu 

Badinkovou nebo Barboru Valento-

vou, a dále hrají Dana Batulková, 

Máša Málková, Evellyn Pacoláková a 

Milan Kačmarčík. 

Kdy: 20. 1. od 19 hodin 

Kde: v Divadle Rokoko 

Romulus Veliký, komedie antických 

rozměrů 

V Divadle ABC rozhodně stojí za 

vidění skvělá hra Friedricha Dürren-

matta Romulus Veliký, v níž exceluje 

v hlavní roli Aleš Procházka. Budete 

svědky toho, jak se západořímská říše 

hroutí, ohrožují ji cizí vojska a Romu-

lus Veliký se stará jen o chov slepic, i 

když na něho za každým závěsem 

číhá vrah. Postavy, situace i zápletky 

jsou ale ryze současné, velmi komické 

a také stále aktuální. A rozuzlení je 

šokující! 

Kdy: 17. 1. od 19 hodin 

Kde: v Divadle ABC 

Soirée Věry a Veroniky 

Na Soirée Věry a Veroniky se vám 

představí dvě úžasné dámy – herečka, 

která ráda zpívá, Veronika Gajerová a 

zpěvačka, která ráda hraje, Věra Ne-

rušilová. Obě se před lety sešly v 

Divadle ABC při zkoušení komedie 

Pan Kaplan má třídu rád a tentokrát 

se rozhodly vystoupit na společném 

večeru, kde nebude chybět trocha 

divadla, něco málo zpěvu a také něja-

ké to překvapení. 

Kdy: 14. 1. od 21 hodin 

Kde: v Divadle Rokoko 

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, Vím, že víš, že vím… a Proč 

muži neposlouchají a ženy neumí číst v 

mapách, na hostující představení a proná-

jmy.) 

Rezervace vstupenek je možná na 

adrese pavel.burianek@ruk.cuni.cz, 

kde se lze také přihlásit k odběru 

informací o pravidelné nabídce mai-

lem. Pokud není uvedeno jinak, je 

možno rezervovat max. 2 zvýhodně-

né vstupenky na dané představení. 

DALŠÍ BENEFITY  

Zvýhodněná cena kurzů v jazykové 

škole JIPKA 

Členové Klubu Alumni UK mohu 

celoročně využít 10% slevu na veškeré 

skupinové kurzy, minikurzy a překla-

datelské služby jazykové školy JIPKA. 

Dvakrát ročně (vždy na začátku jarní-

ho a podzimního semestru) nabízí 

navíc škola vybrané skupinové kurzy 

za zvýhodněnou cenu 2 000 Kč (běžná 

cena těchto kurzů na pražských po-

bočkách se pohybuje od 3 600 

do 4 100 Kč).  

Pro jarní semestr tohoto roku, který 

začíná na přelomu února a března (dle 

kurzu), je možné za zmíněnou zvý-

hodněnou cenu využít veškeré nabí-

zené kurzy typu konverzace (bez ohledu 

na jazyk) a kurzy gramatických struktur 

(zaměřené na objasnění a procvičení 

gramatických jevů daného jazyka). 

Jedná se o kurzy probíhající vždy 1x 

týdně, v celkové dotaci 16x90 min za 

semestr. Slevu lze uplatnit na kteréko-

liv pobočce. Bližší informace nalezne-

te na ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html. 

V případě dotazů či nejasností se 

můžete obrátit na adresu 

pavel.burianek@ruk.cuni.cz.  

 

https://www.cuni.cz/UK-7486.html
https://www.cuni.cz/UK-7486.html
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Sleva do Divadla Hybernia 

Zaměstnanci UK a členové Klubu 

Alumni mohou čerstvě uplatnit slevu 

100 Kč při nákupu vstupenky na nový 

muzikál Mefisto, který od listopadu 

loňského roku uvádí Divadlo Hyber-

nia. Slevu lze uplatnit při zakoupení 

vstupenek přes internet na adrese 

http://www.muzikalmefisto.cz/pred

prodej-vstupenek (při nákupu je třeba 

zadat slevový kód MEFSCH95). Dal-

ší možností nákupu je kontaktovat 

přímo obchodní oddělení divadla 

(tel. 605 108 326; 

vstupenky@hybernia.eu). 

 

AZ Sport 

Slevu ve výši 10 % na nákup ve své 

prodejně v Lidické ulici pak nabízí 

firma AZ Sport (www.azsport.cz). 

 

 

Kompletní nabídku benefitů 

pro zaměstnance UK a členy Klubu 

Alumni UK naleznete 

na ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html. Neu-

stále se snažíme o její rozšiřování. 

V případě jakýchkoliv dotazů, nejas-

ností či třeba námětů a doporučení 

k dané oblasti se můžete obrátit 

na Mgr. Pavla Buriánka 

(pavel.burianek@ruk.cuni.cz; 

tel. 224 491 896). 
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