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Newsletter Informačního, poradenského a sociálního centra UK

Úvodem
Léto nás pomalu opouští, těšit se ale můžeme nejen na nový akademický rok, ale
také spoustu novinek, které univerzita připravuje.

http://ipsc.cuni.cz

Seznámit se s nimi můžete na stránkách našeho newsletteru, kde si přečtete například o nové Juniorské univerzitě, znovuotevření laboratoře Carolina či Srdíčkových dnech na UK.
Kromě juniorů zde máme také něco pro začínající studenty prvních ročníků, ale
také pro zájemce o celoživotní vzdělávání či dokonce absolventy UK. Neopomíjíme ani zaměstnance s benefity i ostatní přátele univerzity, pro které (a nejen je)
máme zbrusu novou nabídku v prodejně UK Point.
Vaše IPSC UK
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.

Představujeme
Zlevněné vstupenky na světovou výstavu
EXPO 2015
Během července 2015 měli studenti všech fakult UK možnost zakoupit zvýhodněné vstupenky na světovou výstavu EXPO 2015 v italském Miláně. Výstava EXPO
2015, jejíž téma zní „Feeding the Planet, Energy for Life” probíhá od 1. 5. 2015
do 31. 10. 2015. Objednávky a distribuci vstupenek zajišťovalo Informační, poradenské a sociální centrum UK.

Léto:
Provozní doba
IPSC v září:
Pondělí:
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Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

10:00 – 16:00
10:00 – 16:00
10:00 – 16:00
10:00 – 16:00
10:00 – 15:00
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ročníků
 Podpůrné služby

pro studenty se
zdrav. postižením
 Juniorská univerzita

Původní cena vstupenky byla 30 EUR. Studenti UK za vstup zaplatili pouze
10 EUR! Tuto možnost využilo celkem 49 studentů z 11 fakult.
Každý student UK si prostřednictvím IPSC mohl zakoupit jednu vstupenku
pro jeden vstup kdykoliv do konce trvání výstavy.
Více informací o výstavě EXPO 2015 a jejím programu se dozvíte na webových
stránkách http://www.expo2015.org/en/

Znovuotevření Caroliny
Od září 2015 bude po organizačních změnách znovu otevřena Carolina – středisko digitalizace studijních zdrojů IPSC RUK (dříve Laboratoř Carolina, která sídlila
na MFF UK na Malostranském náměstí 25). Nové umístění střediska je v budově
UK v Celetné 20, v prvním patře, dveře 132a, tel. 224 491 581. Činnost střediska
patří k centralizovaným službám, které jsou poskytovány v rámci systému podpory studentů se speciálními potřebami na UK. Středisko Carolina nyní spravuje
a organizačně zajišťuje Informační, poradenské a sociální centrum UK.

Klub Alumni
Končíte studium a nechcete se
od Univerzity zcela odtrhnout?
Klub Alumni UK je tu právě
pro Vás.
Více informací a možnost registrace naleznete na:
http://www.cuni.cz/UK-4027.html

Provozní doba střediska pro studenty se zrakovým postižením na UK je:
pondělí až čtvrtek: 900–1200 1230–1700
pátek:
900–1200 1230–1500

 Počítačová studovna, vybavená počítači se speci-

álním softwarem pro nevidomé a slabozraké
 Digitalizace studijních zdrojů a asistence při jejich

vyhledávání
 Další úpravy textu
 Kurzy práce s technikou







Informační a poradenské služby
Černotisk a Braillský tisk studijních zdrojů
Tisk tyflografického materiálu
Vazba tisků
a další návazné služby

Ke službám Caroliny – střediska digitalizace studijních zdrojů IPSC RUK i nadále budou patřit:
Kontaktní osoba střediska Mgr. Miloš Šmíd milos.smid@ruk.cuni.cz

Co chystáme
Orientační týden pro studenty prvních ročníků
Během Orientačního týdne se studenti dozví mnoho zajímavého o Univerzitě Karlově, knihovnách a informačních zdrojích,
stipendiích, možnostech studia v zahraničí, informačním systému UK a zájmové činnosti studentů. Každý den je pro ně
připraven sled přednášek a prezentací, které pomohou lépe se zorientovat ve světě univerzity. Získané informace usnadní
počátky studia a umožní rychleji a efektivněji reagovat na situace, se kterými se v jeho průběhu student setkává.
Kdy:
Kde:
Více na:

21.–25. září 2015
Celetná 20, Praha 1, Zelená posluchárna, 1. patro, dveře č. 141
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-117.html

Podpůrné služby pro studenty se zdravotním postižením
Během tohoto semináře, který se koná v rámci Orientačního týdne a je určen pro nově přijaté studenty se zdravotním postižením, budou mít studenti jedinečnou možnost, seznámit se s nabídkou služeb, kterých můžou v průběhu studia využívat. Dále se můžou také setkat se zástupci speciálních pracovišť a ostatními pracovníky, na které se budou moci obracet
v průběhu studia. Seminář se bude konat dne: 22. září 2015 od 14 00–1600 v Zelené posluchárně (Celetná 20, Praha 1).

Prostorová orientace a samostatný pohyb
I po letních prázdninách pokračuje služba pro studenty se zrakovým postižením „Prostorová orientace a samostatný pohyb na UK“. Cílem pořádání konzultací a konkrétních nácviků je zlepšení orientace v prostorách Karolina a dalších předem domluvených prostorách, kde se studenti se zrakovým postižením pravidelně pohybují nebo potřebují pohybovat a
orientovat. Konzultace, konkrétní nácviky budou rozvíjet techniky bílé hole, orientaci v neznámém prostředí.
Službu si můžete objednat osobně v Kanceláři pro studenty se speciálními potřebami (Celetná 13) nebo na emailu
denisa.klasterkova@ruk.cuni.cz.

Celoživotní vzdělávání
Stále je možné se hlásit do kurzů Univerzity třetího věku. Přihlášky na některé kurzy
ještě přijímají Katolická teologická fakulta, 3. lékařská fakulta, Lékařská fakulta
v Plzni, Přírodovědecká fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta, Pedagogická fakulta,
Fakulta sociálních věd, Fakulta humanitních studií a Ústřední knihovna UK – EDIS.
Tištěný katalog s nabídkou kurzů všech fakult UK je k dispozici v IPSC, v Celetné 13,
jeho cena je 50 Kč.
Informace najdete i v katalogu na webových stránkách IPSC UK:
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-41.html
V úvodu katalogu je přehledná tabulka pro rychlou orientaci v nabídce kurzů a možnostech přihlašování.
Konec srpna, září a říjen jsou také vhodnou dobou k přihlášení se do dalších programů celoživotního vzdělávání (CŽV). Týká se to jak profesních, tak i zájmových programů CŽV. Do kategorie zájmových programů patří i přípravné kurzy ke studiu!
Informace o aktuální nabídce CŽV na celé UK najdete v SIS:
https://is.cuni.cz/studium v oddílu Evidence kurzů CŽV.
Pozor, je třeba si v roletce ručně navolit rok 2015/2016.
Nejaktuálnější informace jsou k dispozici na stránkách jednotlivých fakult, odkazy na
webové stránky fakult s informacemi o přípravných programech najdete zde:
http://www.cuni.cz/UK-4562.html

APUA – seminář Zaměstnávání zahraničních pracovníků a vysílání do zahraničí
Rádi bychom Vás pozvali na seminář asociace APUA zaměřený na zaměstnávání zahraničních pracovníků a vysílání pracovníků do zahraničí
se speciálním aspektem na pedagogické a akademické pracovníky vysokých škol a vědecké či výzkumné pracovníky. Cílem je poskytnout komplexní informaci týkající se zaměstnávání cizinců v České republice, jakož
i vysílání zaměstnanců, a to ze všech podstatných oblastí, tj. pracovního
a cizineckého práva, práva sociálního zabezpečení a daňového práva.
Akce se bude konat 25. 9. 2015; 930–1630 na Jihočeské univerzitě
v Českých Budějovicích (Rektorát, Branišovská 31a, České Budějovice)
a povede ji Ing. Ditta Hlaváčková a Mgr. Magdaléna Vyškovská.
Seminář je pro pracovníky UK zdarma.
Podrobnosti o programu a on-line přihlášku naleznete pod odkazem:
https://www.apua.eu/Stranky/seminare.aspx

Juniorská Univerzita
Univerzita připravuje novinku pro studenty středních škol – Juniorskou univerzitu.
Pro koho? Pro studenty středních škol Kdy? akademický rok 2015/2016 – zimní
semestr, 1× týdně v průběhu akademického roku od 1700 do 1900 Jakou formou?
Formou interaktivních přednášek, seminářů, workshopů nebo exkurzí simulace univerzitního studia, resp. reálného modelu univerzity Kde? Prostory UK – Zelená a
Modrá posluchárna v Celetné ulici 20, posluchárny, laboratoře zapojených fakult
Více informací od 1. 9. 2015 na:
www.juniorskauniverzita.cuni.cz
Aktuální přehled programů nyní na:
https://is.cuni.cz/studium/ekczv/index.php?KEY=Az1

Novinka
v UK Pointu
S blížícím se začátkem
nového akademického
roku k nám do UK Pointu
dorazilo nové zboží.
Za zmínku stojí především
nové deštníky, které využijete v blížícím se podzimním počasí, slušivá trička,
mikiny a mnoho dalších
věcí.
Proto neváhejte a navštivte prodejnu UK Point
na adrese Celetná 14.
Kompletní nabídku UK
Pointu a aktuální informace o výprodeji naleznete

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

Co se děje na UK
Srdíčkové dny na UK
Univerzita Karlova se rozhodla zapojit do známé celorepublikové sbírky Srdíčkové
dny, zaměřené na pomoc vážně nemocným dětem. Ve středu 23. září proto budou
mít její studenti, ale především zaměstnanci možnost akci podpořit tím, že si na vybraných místech zakoupí nabízené sbírkové předměty. Do akce budou zapojeny
vybrané fakulty UK sídlící v Praze a další její součásti. Seznam prodejních míst bude
s dostatečným předstihem zveřejněn na webových stránkách univerzity i IPSC.
Věříme, že i Vy pomůžete tomu, aby byla akce úspěšná a podařilo se podpořit dobrou věc!

Zveme vás do divadla!
Po předložení průkazu zaměstnance UK nebo člena Klubu Alumni na pokladnách
divadel ABC a Rokoko získáte 50 % slevu na nákup vstupenek do 1. a 2. cenové
zóny. Doporučujeme tato zářijová představení Městských divadel pražských:
Bylo nás pět
11. 9. v Divadle ABC
„…a tak jsme šli, a bylo nás pět – já, Bejval Antonín, Éda Kemlink, Zilvar
z chudobince a Čeněk Jirsák, který dělal, že jde sám, ale přitom šel s námi…“
Svérázná adaptace Poláčkovy knihy v režii Arnošta Goldflama.
Hrají Vasil Fridrich, Jaromír Nosek/Zbigniew Kalina, Martin Písařík / Tomáš Novotný,
Petr Klimeš, Pavel Juřica, Henrieta Hornáčková, Jitka Smutná, Hanuš Bor a další.
Kdo se bojí Virginie Woolfové?
14. 9. v Divadle Rokoko
Slavné komorní drama Edwarda Albeeho plné překvapivých zvratů i absurdních krutých her je sondou do partnerských vztahů. V novém překladu Jiřího Joska se představí Veronika Gajerová, Aleš Procházka, Veronika Kubařová a Viktor Dvořák.

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

Inscenace Kdo se bojí Virginie Woolfové? obsadila 2. místo ve výroční anketě portálu i-divadlo.cz a Veronika Gajerová vyhrála 1. místo za ženský herecký výkon.
V+W Revue
25. 9. v Divadle ABC
Hudební revue, která připomíná slavnou éru Osvobozeného divadla a jeho dva legendární protagonisty Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Těšit se můžete na specifický inteligentní humor, řadu písní Jaroslava Ježka v nových aranžích Jiřího Janoucha
a chybět nebudou ani taneční výstupy, které k revue neodmyslitelně patří. Navíc
právě 25. září, v den výročí narození Jaroslava Ježka, proběhne v rámci představení
slavnostní křest nového CD k inscenaci.
Celý program na září 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…)

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 http://www.restauraceusupa.cz/poledni-menu/.

