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číslo 4/2016

Úvodem
S JARNÍ NÁLADOU
vítáme všechny u dalšího čísla
IPSC newsletteru.
Jistě Vás nepřekvapí široká nabídka kurzů a seminářů, které
připravujeme pro studenty
i zaměstnance. Zveme také
na další ročník Dne celoživotního vzdělávání a Festivalu absolventů, který svým bohatým
programem zaujme všechny
generace. Bude se konat
16. dubna 2016 v Karolinu.
Současně máme také zajímavosti z fakult a nabídku kult.
zážitků za zvýhodněné ceny.
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.

Kontakt:
Informační, poradenské
a sociální centrum
Univerzity Karlovy
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
Pokud si nepřejete zasílat newsletter IPSC, kontaktujte nás
na e-mailu: ipsc@ruk.cuni.cz
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Co chystáme
AKCE PRO STUDENTY

Možnosti studia v USA a Kanadě

Den celoživotního vzdělávání
a festival absolventů

17. 5. 2016
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=12557

16. 4. 2016
www.denczv.cuni.cz

Prohlídka historických prostor
Karolina
16. 4. 2016
ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=330

What Money Can't Buy: The Moral
Limits of Markets
18. 4. 2016
www.cuni.cz/UK-6305.html?event=13010

UNICUP
21. 4. 2016
www.unicup.org
Vstupenky zde:
ipsc.cuni.cz/IPSC-47.html
🍺Pivo zdarma!

EQ – Hledej ve svém nitru
26. 5. 2016
ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=328

Finanční gramotnost
pro studenty UK
9. 6. 2016
ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=337

Oslavy 700 let od narození zakladatele Univerzity Karlovy
karel700.cuni.cz

AKCE PRO DOKTORANDY
Den celoživotního vzdělávání
a festival absolventů
16. 4. 2016
denczv.cuni.cz
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Prohlídka historických
prostor Karolina

Oslavy 700 let od narození zakladatele Univerzity Karlovy

Specifika VŠ studia studentů se
zdravotním postižením na UK

16. 4. 2016
ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=330

karel700.cuni.cz

27.–28. 4. 2016
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=12927

What Money Can't Buy: The Moral
Limits of Markets
18. 4. 2016
www.cuni.cz/UK-6305.html?event=13010

Developing effective presentations
in English II.
20. 4. 2016
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=12835

UNICUP
21. 4. 2016
www.unicup.org
Vstupenky zde: ipsc.cuni.cz/IPSC-47.html

Úvod do problematiky dlouhod.
pobytů zahr. studentů z oblastí třetích zemí žijících na území ČR
26. 4. 2016
ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=339

Efektivní práce s informacemi
a strategie rychlého čtení
4. 5. 2016
ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=338

AKCE PRO ZAMĚSTNANCE
Nácvik empatie a aktivního naslouchání pro zaměstnance
29. 4. a 11. 5. 2016
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=12926

Den celoživotního vzdělávání a festival absolventů
16. 4. 2016
www.denczv.cuni.cz

Prohlídka historických prostor
Karolina
16. 4. 2016
ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=330

What Money Can't Buy: The Moral
Limits of Markets

MS Excel pro zaměstnance
– pokročilí I.
6. 5. 2016
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=12921

MS Excel pro zaměstnance
– pokročilí II.
13. 5. 2016
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=12924

MS PowerPoint pro zaměstnance
– pokročilí
27. 5. 2016
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=12925
Pro velký zájem zařazujeme další semináře zaměřené na IT problematiku. Jejich
počet se bude dále rozšiřovat.

18. 4. 2016
www.cuni.cz/UK-6305.html?event=13010

Oslavy 700 let od narození zakladatele Univerzity Karlovy

UNICUP

karel700.cuni.cz

21. 4. 2016
www.unicup.org
Vstupenky zde: ipsc.cuni.cz/IPSC-47.html

Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů
Setkání pro všechny

Univerzitě Karlově záleží i na jejích
absolventech – přijďte se o tom přesvědčit a dozvědět se, jaké možnosti
univerzita a její fakulty pro své absolventy nabízejí. Představíme vám širokou nabídkou vzdělávacích programů
zájmových i profesních (pro lékaře,
právníky, učitele, děti…), určených
pro občany ČR i pro cizince, či nabídneme možnosti dalšího vzdělávání

prostřednictvím internetu. Seznámíme vás i se vzdělávacími, kulturními a společenskými událostmi, které
průběžně připravujeme pro naše absolventy. Pro všechny návštěvníky je
v průběhu celého dne připraven bohatý doprovodný program.
Kdy: 16. 4. 2016
Kde: Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1

☕ KÁVA ZDARMA!
Více informací: www.denczv.cuni.cz

Zprávy z fakult
PŘEDNÁŠKA „SHARING
GOOD PRACTICE IN EUROPEAN SCIENCE AND
RESEARCH PROJECTS“
Evropské centrum Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s University of Iceland vás srdečně zvou
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na přednášku pořádanou v rámci projektu Sharing Good Practice In European
Science And Research Projects
Program:

Představení University of Iceland –
možností studijních pobytů, stáží
a výzkumné spolupráce, představení

společného projektu a možností financování v programu EHP, zkušenost s výzkumem na University of
Iceland, zkušenost se studiem
na University of Iceland
Kdy: úterý 19. dubna 2016 od 1400
Kde: Zelená posl., Celetná 20, Praha 1
Registrace: http://bit.ly/25NHrRw
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RELAXAČNÍ POBYT
PRO AKTIVNÍ STÁŘÍ
Fakulta tělesné výchovy a sportu –
Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů UK pořádá pro zaměstnance a bývalé zaměstnance UK relaxační výlet do
chorvatské-ho Vaganj u Orebiče.
Program podle zájmu zdravotní a relaxační cvičení, jachting na katamaránech, kanoistika, nordic walking, tenis, možnosti výletů.

http://ipsc.cuni.cz
Kdy: 6.–15. 5. 2016
Doprava: autobus nebo individuálně
Stravování: individuální + možnost
zajistit společné večeře v blízké rest.
Ubytování: apartmánový dům Vicelic;
2–3 lůžkové pokoje se soc. zařízením a
kuchyňkou.
Orient. cena: 5 000 Kč bez dopravy
Vedoucí akce:
PeadDr. Jan Hruša, CSc.,
hrusa@ftvs.cuni.cz, tel. 220 172 034

Zajímavé zboží v UK Pointu
ODZNAKY UK
Univerzita Karlova připravuje pro zájemce novinku – odznak, který je věrnou kopií doktorského odznaku,
který vytvořil Otakar Śpaniel v roce
1948 spolu s insigniemi Univerzity
Karlovy. Odznak je zhotoven ze stříbra ryzosti 925/1000, pozlacen 5um
zlata.

Cena: 888 Kč,
po slevě (zaměstnanci UK,
Klub Alumni UK) 795 Kč
Dodací lhůta: 4 týdny od objednání.

TURISTICKÁ ZNÁMKA
Pro sběratele turistických známek
máme u příležitosti výročí narození
Karla IV. zajímavou novinku – turistickou známku s portrétem, která je
k dostání v univerzitní prodejně:
UK Point
Celetná 14, 116 36 Praha 1,
tel.: (+420) 224 491 842,
E-mail: point@cuni.cz

Pokud se odznak jako připomínka
studií na UK líbí i Vám, nebo pokud
víte, že byste jím udělali radost někomu dalšímu, kontaktujte univerzitní
prodejnu propagačních předmětů:
UK Point
Celetná 14, 116 36 Praha 1,
tel. (+420) 224 491 842,
e-mail point@cuni.cz

Slevy a další benefity
JAZYKOVÁ ŠKOLA JIPKA
V předchozím čísle newsletteru jsme
Vás informovali o čerstvě navázané
spolupráci mezi UK a Jazykovou školou JIPKA, díky které mohou zaměstnanci univerzity a členové absolventského Klubu Alumni celoročně využít
10% slevu na veškeré skupinové
kurzy, minikurzy a překladatelské
služby. Dvakrát ročně (vždy na začátku jarního a podzimního semestru)

Newsletter IPSC UK

nabídne navíc škola vybrané skupinové kurzy za zvýhodněnou cenu
2 000 Kč (běžná cena těchto kurzů na
pražských pobočkách se pohybuje od
3 550 do 4 100 Kč).
Kontakt:
Mgr. Pavel Buriánek
pavel.burianek@ruk.cuni.cz
224 491 896
Více informací:
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html

HOSTINEC U SUPA
Sleva pro zaměstnance UK
Znovuotevřená restaurace U Supa
sídlící v prostorách UK (Celetná 22),
poskytuje zaměstnancům univerzity
po předchozím předložení průkazu
slevu ve výši 20 % na polední menu.
Dále je poskytována také sleva 10 %
na nabídku z běžného jídelního lístku.
restauraceusupa.cz/poledni-menu
restauraceusupa.cz/menu
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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 dubnová představení Městských divadel pražských:
Dobře rozehraná partie

Je to nesnesitelný chlap. O tom vědí
své všechny jeho hospodyně, z nichž
žádná nevydrží déle než pár dní, i
jeho zoufalý syn, který je pro tohoto
nerudného válečného veterána musí
shánět. Jediný, kdo smí do jeho hájemství vkročit bez obav, je jeho přítel šachista, který s ním nikdy nevyhrál žádnou partii... Tedy skoro žádnou. A protože tahle nová hospodyně
je trochu jiná, nejenže vydržela celý
týden a přišla zase, ale záhy se stává i
dámou, o kterou se v téhle partii bude
hrát… V současné komedii o tom, jak
žít sám a nezpustnout uvidíte Petra
Štěpánka, Jana Vlasáka, Jitku Smutnou a další.

http://ipsc.cuni.cz
Kdy a kde: 2. 4. v Divadle ABC

Molly Sweeney

Jako dítě oslepla. Vytvořila si svůj
vlastní svět a dala svému životu
smysl. Její manžel osud své ženy sdílí.
Miluje ji, ale není schopen uvěřit
tomu, že život bez očí může být plnohodnotný. Roky zasvětil pátrání po
nějakém zázračném léku, který by dal
jeho ženě Molly zrak. Lék nachází v
okamžiku, kdy už přestal doufat. I lékař, který je schopen „zázračnou“
operaci provést, už přestal věřit sám
sobě a své dovednosti. Touha dát
zrak ženě, kterou oba vnímají jako výjimečnou bytost, je spojí, zaktivizuje,
přiměje všechny tři jít až na hranice
svých možností a prozkoumat svoje
vlastní meze.
Hrají: Dana Batulková, Vasil Fridrich
a Aleš Procházka.
Kdy a kde: 5. a 23. 4. v Divadle Rokoko

Drž mě pevně, miluj mě zlehka

venku, zde není podstatné... Jde tu totiž o jediné ‒ o tanec. Krásné ženy,
vysoké podpatky, odvážné šaty, vášeň, slunce, temperament, anebo také
obyčejní lidé. Inscenace, ve které
hraje živá hudba a zazní mnoho krásných písní, je divadelní adaptací knih
oblíbeného amerického spisovatele
Roberta Fulghuma.
Kdy a kde: 5. 4. 2016 v Divadle ABC

CELÝ PROGRAM
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
Další informace o benefitech
pro zaměstnance a absolventy UK:
ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html

V americké tančírně tanga se setkávají
lidé nejrůznějšího věku, pohlaví, národnosti, náboženského vyznání či sexuální orientace... To, co je důležité

Univerzita třetího věku
KATALOG KURZŮ
UNIVERZITY TŘETÍHO
VĚKU NA UNIVERZITĚ
KARLOVĚ
Nový katalog U3V v akademickém
roce 2016/2017 již v prodeji! Poprvé
možno zakoupit na Dni celoživotního
vzdělávání a Festivalu absolventů v
sobotu 16. 04. 2016 v Karolinu. Poté
v kanceláři IPSC UK
(Celetná 13). Cena 50 Kč.
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