
Vážené čtenářky, 

vážení čtenáři, 

děkujeme Vám, že využíváte 

našich služeb – služeb Informač-

ního, poradenského a sociálního 

centra UK (IPSC). I v novém 

roce bychom Vám chtěli být co 

nejlepšími průvodci po světě 

největší české univerzity – 

Univerzity Karlovy. 

Do nového roku vše nejlepší! 

Vaše IPSC 

V tomto vydání 

 Kdo jsme 

 Co chystáme 

 Akce na UK 

 Co je to UK Point 

V hale IPSC můžete studovat informační materiály. 

Úvodem 
Tak jako každý rok i tento pro vás chystáme řadu novinek i zajímavých akcí a byla 

by jistě škoda se o ně s Vámi nepodělit. Rozhodli jsme se proto, že pro Vás a pro 

každého dalšího uživatele našich služeb začneme vydávat newsletter, jehož pro-

střednictvím Vás budeme pravidelně informovat o všech zajímavých aktivitách, 

kterým se věnujeme, akcích, které pro Vás připravujeme, či důležitých událostech 

univerzitního dění. 

Přáli bychom si, aby se Vám nový zpravodaj líbil, a proto neváhejte a sdělte nám 

svoje připomínky či nápady ať už k obsahu nebo formě. 

Kdo jsme a s čím se na nás můžete obrátit? 

V Informačním, poradenském a sociálním UK centru pomáháme všem studentům, 

zájemcům o studium, absolventům i zaměstnancům a návštěvníkům Univerzity 

Karlovy. 

Poskytujeme informace a konzultace týkající se problematiky UK jako celku i jed-

notlivých jejích fakult a ve spolupráci s odborníky v oboru zajišťujeme poradenské 

a asistenční služby pro studenty i zaměstnance UK. 

Máme několik pracovišť, kde vás rádi uvítáme a jsme připraveni vám pomoci. 
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Čemu se věnujeme a jaké služby nabízíme? 

Zodpovídáme dotazy týkající se UK obecně či studia a života na ní jak domá-

cím, tak zahraničním uchazečům, studentům, absolventům nebo jiným zájemcům. 

Pokud nevíte, na koho se obrátit, rádi vás nasměrujeme. Kontaktovat nás můžete 

osobně, telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo naší on-line poradny. 

Nabízíme bezplatné poradenství pro studenty Univerzity Karlovy v oblasti 

profesní, psychologické a sociálně-právní. Potřebujete-li poradit, jste u nás správ-

ně.  

Koučujeme. Studenti UK mohou využít služeb osobního kouče, který jim pomůže 

dosáhnout vytčených osobních i studijních cílů.  

Pořádáme tematické semináře týkající se problematiky studia v zahraničí, 

kariérního rozvoje a rozvoje osobních dovedností, ale i mnoha dalších zajímavých 

oblastí. 

Pomáháme studentům se speciálními potřebami. Pracovníci naší Kanceláře 

pro studenty se speciálními potřebami Vám pomohou např. při hledání asistence, 

ale i s řešením dalších situací týkajících se studia na UK. 

Vydáváme průkazy. V prostorách IPSC UK v Celetné ulici 13 naleznete jedno 

z výdejních center průkazů Univerzity Karlovy. Svůj průkaz nebo přihlašovací úda-

je si zde mohou vyzvednout nejen studenti, absolventi a pracovníci UK, ale všich-

ni, kteří chtějí služeb UK, např. knihoven, využít.  

Provozujeme obchod s upomínkovými a propagačními předměty UK. Naši 

prodejnu – UK POINT – najdete v Celetné 14.  

Hala služeb. V hale našeho centra v Celetné ulici máte možnost využít jeden 

z dvanácti počítačů, na kterých můžete zpracovávat své školní projekty nebo vy-

hledávat studijní informace na internetu. 

S jednotlivými odděleními, poradnami či akcemi IPSC UK Vás budeme postupně 

seznamovat v dalších vydáních newsletteru.  

Znáte 
UK Point? 
Pod tímto jménem se neskrývá nic 

jiného, než prodejna propagačních 

předmětů Univerzity Karlovy. Hle-

dáte-li vhodný dárek pro své blízké 

nebo si jen chcete uchovat vzpo-

mínku na svá studia, můžete si 

v ní vybrat z širokého sortimentu 

reprezentačních předmětů UK, 

doplňků a oblečení – od triček 

po mikiny, od psacích potřeb 

a pohlednic po hrnky a sklenice. 

UK Point přijímá e-mailové objed-

návky a zboží zasílá i do zahraničí! 

Více se dozvíte na webových 

stránkách nebo přímo v obchodě. 

Kontakt 
Prodejna UK Point 

Celetná 14 

116 36 Praha 1 

Tel.: (+420) 224 491 842 

Fax: (+420) 224 491 895 

point@cuni.cz 

http://point.cuni.cz 

Pro tričko do Celetné 14 

Můžete si k nám přijít pro průkaz nebo se nás na něco zeptat. 



Semináře 
o studiu 
v zahraničí 

V únoru se můžete těšit rov-

nou na tři semináře 

o možnostech studia 

v zahraničí. Přijďte se dozvě-

dět, jak snadné je cestovat za 

poznáním!   

3. 2. 2015 

Norské fondy a fondy EHP  

17. 2. 2015 

ERASMUS+ aneb Jak na to? 

24. 2. 2015 

Možnosti studia ve Skandiná-

vii, Dánsku a na Islandu 

Všechny semináře se konají 

vždy od 13 h v Zelené poslu-

chárně (Celetná 20). 

Více informací a možnost 

registrace do jednotlivých 

akcí již brzy na: 

www.cuni.cz/UK-4082.html  

Pořádáme zajímavé semináře. 

Co je nového 
 Stejně jako všechny významné světové univerzity usiluje i Univerzita Karlova 

v Praze o udržování kontaktu a rozvoj spolupráce se svými absolventy. Právě 

z tohoto důvodu byl loni v červnu založen Klub Alumni UK. Staňte se jeho 

členy i Vy! Více informací a možnost registrace na www.absolventi.cuni.cz 

 Od ledna 2015 navyšujeme počet konzultačních hodin Psychologické porad-

ny pro zahraniční studenty. Více o poradně se dozvíte zde: 

http://www.cuni.cz/UK-317.html#8 

 Od září tohoto akademického roku mohou studenti se zrakovým postižením 

využívat novou službu Prostorové orientace a samostatného pohybu. Cílem 

jednotlivých konzultací a konkrétních nácviků je zlepšení klientovy orientace 

v Karolinu, event. – po předchozí domluvě – i dalších prostorech UK. Termíny 

konzultací/nácviků jsou plánovány individuálně dle potřeb a možností studen-

tů. Kontaktní osobou je 

Mgr. Denisa Klášterková: denisa.klasterkova@ruk.cuni.cz 

 Licence ISIC, ITIC i ALIVE prodlužujeme u průkazů UK samozřejmě i 

v novém roce. Nově jsme pro Vás navíc zpřístupnili on-line sledování fronty 

(http://ipc1.cuni.cz/karty) ve výdejním centru průkazů v Celetné 13. 

Nečekejte zbytečně! 

 Prodejna propagačních předmětů Univerzity Karlovy – UK Point – zlevnila 

po novém roce všechny publikace. Přijďte si nějakou vybrat! Katalog propa-

gačních předmětů UK je k dispozici na této stránce: 

http://www.cuni.cz/UK-3162.html 



Kontakt 

Zavolejte nám a my vám 

poskytneme více informa-

cí o našich službách a 

činnostech.  

Informační, poradenské 

a sociální centrum 

Univerzita Karlova v Praze 

Celetná 13 

116 36 Praha 1 

(+420) 224 491 850 

ipsc@ruk.cuni.cz 

Navštivte nás na: 

www.ipsc.cuni.cz 

www.facebook.com/ipc.uk 

Těšíme se na Vás u dalšího čísla! 

Co se děje na UK 
20. 1. 2015, Předání Bolzanovy ceny 

Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy v Praze udělovanou studen-

tům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s 

interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu stu-

dia. Jde o mimořádné ocenění jednotlivců z řad studentů Univerzity Karlovy. Udě-

lení ceny se osvědčuje diplomem a je s ním spojena peněžitá odměna. Cena je 

udělována ve třech kategoriích: společenskovědní včetně teologických oborů, 

přírodovědné a lékařské. Více informací o udílení naleznete zde: 

http://www.cuni.cz/UK-381.html. 

27. 1. 2015, Jedna noc s informatikou a matematikou 

Jedna noc s informatikou a matematikou je tradiční komorní odpolední a večerní 

akce, která představuje formou přednášek a interaktivních stánků zajímavé 

a netradiční aspekty informatiky (IT) a letos nově také matematiky. Dozvíte se, 

čím se zabývají studenti a zaměstnanci MFF UK a čím se můžete jednou zabý-

vat sami. Více informací se dozvíte zde: http://www.mff.cuni.cz/verejnost/jnim/ 

27. 1. – 28. 1. 2015, Gaudeamus Praha 

Tak jako každým rokem, i letos v lednu se v Praze uskuteční evropský veletrh 

pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus (Gaudeamus Praha 2015), 

tentokrát poprvé na výstavišti v Letňanech. Univerzita Karlova na něm samozřej-

mě nebude chybět! Více o akci naleznete zde: http://www.gaudeamus.cz 

leden – únor, dny otevřených dveří na fakultách UK 

Dny otevřených dveří na jednotlivých fakultách probíhají i v lednu a v únoru! 

Stáhněte si jejich přehled zde: 

http://www.cuni.cz/UK-122-version1-dnyotevrenychdveri.pdf 

V pražském Karolinu byla 17. listopadu 2014 za účasti prezidentů pěti 

středoevropských států otevřena výstava Listopady/Novembers. 

Jde patrně o největší výstavu připravenou k letošnímu výročí student-

ského svátku. Věnuje se nejen sametové revoluci a listopadu 1939, 

ale také válečným událostem, které vedly k vyhlášení Mezinárodního 

dne studentstva a proměnám svátku za vlády KSČ. 

Výstava připomíná osudy lidí, kteří 17. listopady v uplynulých 75 le-

tech prožívali a spoluutvářeli jako demonstrující studenti, vězni v kon-

centračních táborech i komunistických vězeních, českoslovenští vojáci 

v zahraničí nebo členové vedení univerzity. 

Podstatnou část expozice tvoří dobové rozhlasové a televizní nahráv-

ky. Na výstavě je možné vyslechnout unikátní nahrávky rozhlasových 

her o 17. listopadu, které vytvořili českoslovenští studenti za války v 

Anglii. Představeny jsou také videozáběry z listopadu 1989 či nahráv-

ka pořadu Svobodné Evropy, v níž poprvé zazněla informace o 

„mrtvém studentovi“ z Národní třídy. 

17. 11. 2014 – 28. 2. 2015, Karolinum (Křížová chodba) 

Ovocný trh 3, Praha 1, zdarma, bezbariérový přístup 


