Newsletter Informačního, poradenského a sociálního centra UK

číslo 4 • duben 2015

Úvodem
Informační, poradenské a sociální centrum pro Vás opět připravilo další číslo svého newsletteru.

http://ipsc.cuni.cz

I tentokrát je plné užitečných informací i zajímavostí, jako například aktuální výčet
seminářů a kurzů, na které srdečně zveme, krátké seznámení s Dětskou Univerzitou či pozvání na Izraelský týden na Univerzitě Karlově. Navštívíme také nově
otevřené Muzeum Univerzity Karlovy a ohlédneme se po velkolepém Dnu Celoživotního vzdělávání a Festivalu absolventů.
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.

Sociálně-právní poradna

Nenechte si ujít:

Další z našich IPSC poraden, kterou bychom Vám tímto chtěli představit, je sociálně-právní poradna. Pomáhá především zorientovat se ve složité životní situaci,
vypořádat se s neobvyklým problémem. V poradně jsou poskytovány informace,
kde a jak je problém upraven právní normou, u které instituce, orgánu uplatnit
právní nárok či splnit nějakou povinnost.

Nové webové stránky
Informačního, poradenského
a sociálního centra:

Řešeny bývají nejčastěji problémy týkající se studia, sociálních předpisů
(podmínek výplaty jednotlivých sociálních dávek), sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, možného zaměstnání během studia, podmínek jednotlivých forem zaměstnání, odměn v zaměstnání, ap. Vyskytují se však i jiné dotazy, týkající
se např. podmínek pobytu cizinců v ČR, podmínek uzavření manželství, dědění
uvnitř rodiny ap.

V tomto vydání
• Sociálně-právní

poradna
• Cyklus přednášek

Absolvent
• Akce na UK
• Kurzy a přednášky

Kontakt: JUDr. Pavla Špinarová, pavla.spinarova@ruk.cuni.cz
Termíny: čtvrtek 15.00–16.30
Místo: Školská 13a, Praha 1

Absolvent

Jak se do poradny přihlásit:
1.

Přejděte na stránku www.vsporadna.cz/cuni

2.

Vyberte volný termín kliknutím na políčko s barvou, která odpovídá
požadované poradně. Barvy poraden jsou uvedeny pod kalendářem.

3.

Vyplňte přihlašovací formulář a klikněte na tlačítko Odeslat.

4.

Vyčkejte, než vám poradenský pracovník rezervaci potvrdí.
Systém sám žádné potvrzení neposílá.

Veškeré konzultace jsou bezplatné.

Co chystáme:
Specifika vysokoškolského studia studentů
se zdravotním postižením

Cyklus přednášek, seminářů
a kurzů pro budoucí absolventy
Nejen jako čerství absolventi, ale
i jako studenti – absolventi budoucí – můžete do konce dubna využít
jedinečné nabídky seminářů, přednášek a kurzů pořádaných
IPSC UK v rámci tradičního cyklu
Absolvent. Cyklus je určen všem
studentům Univerzity Karlovy, kteří
mají zájem o informace z prostředí
trhu práce a zároveň chtějí zdokonalovat a rozvíjet své osobní kompetence, schopnosti a dovednosti.
Přijďte se naučit něco navíc!

Vzdělávací kurz pro zaměstnance UK

22. 4. 2015
Assessment centrum nanečisto

Na počátek května pro vás IPSC UK připravilo kurz zaměřený na osvojení základních znalostí a dovedností úzce spjatých se specifickými studijními a komunikačními nároky jednotlivých skupin studentů se zdravotním postižením.

23. 4. 2015
Možnosti práce v zahraničí
– EURES

Dvoudenní prezenční akce, která se uskuteční 4. a 5. 5. 2015 (každý den
v rozpětí 8 vyučovacích hodin) ve Velkém sále Pedagogické fakulty UK (ul. M. D.
Rettigové 4, Praha 1), je určena všem pracovníkům univerzity, kteří do kontaktu
se studenty se speciálními potřebami přicházejí (jedná se zejména o kontaktní
osoby, poradenské pracovníky, garanty studijních oborů, pracovníky studijních
oddělení a knihoven, ale též vyučující nebo lektory). Účelem akce je zvýšit informovanost o problematice zabezpečení speciálních vzdělávacích potřeb studentů
se zdravotním postižením v průběhu vysokoškolského studia.

28. 4. 2015
Time management s využitím
IT nástrojů

Kurz je ukončen složením znalostního testu. Každý jeho úspěšný účastník obdrží
osvědčení o jeho absolvování.
Více informací naleznete zde:
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=10664&lang=cz

29. 4. 2015
Mentoring (jak ho v praxi využít,
jak si najít mentora v novém zaměstnán)
30. 4. 2015
Prezentační dovednosti
Více informací o jednotlivých akcích cyklu (podrobné anotace,
místo a čas konání) a možnost
registrace již brzy zde:
http://www.cuni.cz/UK-4082.html

Semináře
o studiu
v zahraničí
Možnosti studia v USA
a Kanadě

V rámci cyklu seminářů
o studiu v zahraničí se
v květnu podíváme
do Severní Ameriky, přesněji
řečeno na to, jaké je to studovat v Kanadě a USA.
Seminář se uskuteční
v úterý 12. května 2015
od 13.00 v Zelené posluchárně (Celetná 20) a
v jeho rámci vás v krátkosti seznámíme s typy
programů, které studentskou mobilitu umožňují,
příslušnými administrativními kroky i základními možnostmi financování.
Hostem semináře bude
zástupce Fulbrightovy
komise, která spravuje
vládní stipendia a další
programy pro studiu,
výzkum a výuku v USA.
Samozřejmě i v rámci
této akce budete mít
příležitost vyslechnout
zážitky a zkušenosti studentů, kteří již studijní pobyt v
daných zemích absolvovali.
Přijďte se dozvědět, jak snadné je cestovat za poznáním!
Více informací a možnosti
registrace na:
http://ipsc.cuni.cz/IPSC119.html

Co se děje na UK
Nové Muzeum Univerzity Karlovy
U příležitosti 667. výročí založení univerzity byla znovu otevřena výstava ve sklepních prostorách Karolina. Na výstavě je možné si prohlédnout listiny vztahující se k
založení univerzity či kopie univerzitní pečeti a žezla. Expozice je rozdělena do několika částí mapujících vývoj univerzity – Univerzita utrakvistická, Univerzita KarloFerdinandova a UK současná. Pro návštěvníky jsou kromě historických materiálů
připraveny také audiovizuální záznamy přibližující roli univerzity v moderních dějinách.
Kurátoři výstavy nezapomněli ani na významné osobnosti, které byly s Univerzitou
Karlovou nějakým způsobem spjaty. Patří mezi ně například biolog a fyziolog Jan
Evangelista Purkyně, věhlasný fyzik Albert Einstein a nositel Nobelovy ceny za chemii Jaroslav Heyrovský. Výstava je přístupná o víkendech a výše vstupného je dobrovolná.

Rektorský sportovní den pro studenty
i zaměstnance Univerzity Karlovy
Další ročník oblíbeného Rektorského sportovního dne na Univerzitě Karlově, nad
nímž převzal záštitu rektor UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, se letos bude
konat 13. 5. 2015. Na několika sportovištích UK si studenti a zaměstnanci naší univerzity budou moci vybrat z až 30 sportů.
Zváni jsou jak pravidelně sportující nadšenci, kteří se rádi zúčastní přímo turnajů, tak
i ti, co by si jen rádi vyzkoušeli například některý z neobvyklých bojových sportů jako
je Krav Maga, Wing Chun nebo seakayaking na Vltavě či jiná cvičení ze široké nabídky. Vítaní budou ale také všichni diváci a fanoušci, kteří dodají soutěžím potřebnou atmosféru.
Pro studenty se speciálními potřebami bude připraven program na Podolském nábřeží.
Celkovou nabídku sportů, časové rozvrhy a informace o registracích naleznete na:
http://rektorskyden.cuni.cz.

Novinka
z UK Pointu
Uložte si své vzpomínky
z Univerzity Karlovy na
dobré místo! V UK POINTU vám nově nabízíme
univerzitní USB flash disky
s kapacitou 8 GB. Cena
disku je 197 Kč.
Kompletní nabídku UK
Pointu a aktuální informace o výprodeji naleznete
zde:

Proběhl Den celoživotního vzdělávání
a Festival absolventů
V sobotu 11. dubna 2015 proběhly v historických prostorách Karolina rovnou
dvě velké akce zároveň – Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů.
Navštívili jste je také?
Pokud ne, příští ročník si určitě nenechte
ujít! Obě akce totiž nabízí jedinečnou příležitost dozvědět se nejen vše o tom, co Univerzita Karlova nabízí svým absolventům, ale i
získat veškeré potřebné informace o široké
nabídce přípravných, profesních, zájmových
či e-learningových programů celoživotního
vzdělávání, programů, které jsou určeny
celé řadě cílových skupin od uchazečů o
studium přes absolventy a pedagogické
pracovníky po lékaře či seniory. To vše včetně bohatého doprovodného programu, který
rozhodně nezapomíná ani na ty nejmenší.
Na své si během Dne CŽV a Festivalu absolventů přijdou skutečně všichni. Nevěříte?
Pojďte se s námi podívat, co vše se v jeho
rámci letos dělo!
Podívejte se na video:
https://www.youtube.com/watch?
v=_SNV3pDKe28

Zprávy z fakult
Dětská univerzita FF
Projekt Dětské univerzity Filozofické fakultě UK je zaměřen na děti navštěvující
3.–5. třídu ZŠ a již od roku 2013 se těší velkému zájmu veřejnosti. Vychází ze
vzoru podobných úspěšných projektů v České republice i v zahraničí, které otevírají brány vysokých škol nejmladší generaci. Jejich cílem je představit dětem
univerzitu jako inspirativní místo, které je prostorem pro poznávání světa a pře-

http://point.cuni.cz

Přihlaste se
k odběru
Rádi byste náš newsletter dostávali přímo do své e-mailové
schránky?
K jeho odběru se můžete nově
přihlásit zde:
http://1drv.ms/1JGr9RS

Jsme i na
Facebooku
Chcete být v obraze, co pro
Vás chystáme PRÁVĚ TEĎ?
Vědět vše hned a z první ruky? Dejte nám svůj like!
www.facebook.com/ipc.uk

mýšlení. Díky tomu děti vidí studium nejen jako aktivitu spojenou s povinností, ale
především jako zajímavou a obohacující činnost. Filozofická fakulta UK disponuje
mimořádným potenciálem mnoha oborů, které umožňují nahlédnout do fascinujícího procesu poznávání světa.
Projekt probíhá dvakrát ročně (v zimním a v letním semestru). V každém semestru je připravena řada kurzů, ve kterých pedagogové FF UK zajímavou formou
seznamují děti s vybraným oborem či tématem.
Více informací a podrobný program na: http://detskauniverzita.ff.cuni.cz.

III. Izraelský týden na Univerzitě Karlově
Pražské centrum židovských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pořádá
ve dnech 27. dubna – 3. května 2015 „III. Izraelský týden na Karlově univerzitě:
perspektivy izraelských studií v České republice“.
„Izraelský týden“ si klade za cíl zmapovat nosná témata izraelských studií v podání českých a zahraničních odborníků a zároveň propojit domácí odbornou veřejnost s izraelskými a dalšími mezinárodními institucemi. Izraelská studia představují interdisciplinární platformu pro studium moderní izraelské historie, politiky,
společnosti, kultury a umění. Pozornost je dále věnována studiu židovských komunit v diaspoře po vzniku Státu Izrael. Projekt slouží jako platforma pro možný
budoucí rozvoj výzkumu a výuky v oboru izraelských studií na FF UK v Praze.
Vstup na všechny přednášky a debaty je volný. Více informací a podrobný program na: http://pcjs.ff.cuni.cz.

Kontakt
Zavolejte nám a my vám poskytneme více informací 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

