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Co chystáme 

AKCE PRO STUDENTY 

Finanční gramotnost pro studenty 

Univerzity Karlovy 

9. 6. 2016 

ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=337  

Sebeprezentace formou 

videovizitky 

23. 6. 2016 

ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=349  

Orientační týden pro studenty 

prvních ročníků 

19.–23. 9. 2016 

www.ipsc.cuni.cz/IPSC-117.html 

Absolvent – týden příprav 

na úspěšnou kariéru 

3.–7. 10. 2016 

www.ipsc.cuni.cz/IPSC-123.html  

 

 

 

 

 

Veletrh Absolvent – pracovní příležitosti 

5. 10. 2016 

veletrhabsolvent.cuni.cz  

ERASMUS+ aneb Jak na to? 

18. 10. 2016 

ipsc.cuni.cz/IPSC-119.html  

Možnosti studia v zahraničí 

pro studenty lékařských fakult 

25. 10. 2016 

ipsc.cuni.cz/IPSC-119.html  

Možnosti studia v zemích Asie, 

Afriky a Latinské Ameriky 

1. 11. 2016 

ipsc.cuni.cz/IPSC-119.html  

Možnosti studia ve V. Británii a Irsku 

8. 11. 2016 

ipsc.cuni.cz/IPSC-119.html  

 

NEWSLETTER IPSC 
Zpravodaj Informačního, poradenského a sociálního centra Univerzity Karlovy číslo 6/2016 

 

Úvodem 
Vážení čtenáři newsletteru IPSC, 

protože se nám blíží prázdniny 

a období dovolených, rádi by-

chom Vám tímto číslem po-

přáli krásné léto plné odpo-

činku i zajímavých zážitků. 

I náš newsletter bude mít bě-

hem července a srpna pauzu, 

opět Vás tak přivítáme začát-

kem září. Do té doby nabízíme 

velký přehled seminářů, ško-

lení, ale také benefitů a dalších 

našich akcí. 

Věnujte, prosím, pozornost 

také upravenému letnímu pro-

vozu Informačního, poraden-

ského a sociálního centra UK 

pro veřejnost. 

Případné připomínky a návrhy 

k obsahu či formě newsletteru 

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 ne-

wsletter IPSC, kontaktujte nás 

na e-mailu: ipsc@ruk.cuni.cz  
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Možnosti studia v zahraničí 

pro studenty lékařských fakult 

15. 11. 2016 

ipsc.cuni.cz/IPSC-119.html  

Seminář na podporu rozvoje 

kariéry – Myšlenkové mapy 

24. 11. 2016 

www.ipsc.cuni.cz/IPSC-121.html  

Možnosti studia v Austrálii 

a na Novém Zélandě 

29. 11. 2016 

ipsc.cuni.cz/IPSC-119.html  

Možnosti studia v USA a Kanadě 

6. 12. 2016 

ipsc.cuni.cz/IPSC-119.html  

Seminář na podporu rozvoje 

kariéry – Big data 

8. 12. 2016 

www.ipsc.cuni.cz/IPSC-121.html  

Možnosti studia v Itálii, Španělsku 

a Portugalsku 

13. 12. 2016 

www.ipsc.cuni.cz/IPSC-119.html  

AKCE PRO DOKTORANDY 

Možnosti zahraničních stáží 

11. 10. 2016 

www.ipsc.cuni.cz/IPSC-125.html  

Lektorské dovednosti 

23. 11. 2016 

www.ipsc.cuni.cz/IPSC-125.html  

Lektorské dovednosti 

30. 11. 2016 

www.ipsc.cuni.cz/IPSC-125.html  

PRO ZAMĚSTNANCE  

Specifika podpory studentů 

s duševním onemocněním na VŠ 

14. 6. 2016 

ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=354  

Elektronické informační zdroje –  

přístupné všem a odkudkoliv 

20. 6. 2016 

ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=350  

Time management 

21. 6. 2016 

ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=348  

Principy podpory studentů 

s duševním onemocněním na VŠ 

22. 6. 2016 

ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=355  

Myšlenkové mapy v programu 

MindManager 

29. 6. 2016 

ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=346 

 

Pro velký zájem zařazujeme další 

semináře zaměřené na IT problemat-

iku. Jejich počet se bude dále 

rozšiřovat. 

 

Podpora studentů s duševním onemocněním na VŠ 
Rádi bychom Vás pozvali na náš nový 

vzdělávací seminář, který navazuje na 

kurz Specifika VŠ studia studentů se 

zdravotním postižením na UK a roz-

víjí problematiku podpory studia stu-

dentů s duševním onemocněním. Se-

minář je rozdělen na část teoretickou 

a praktickou, která bude realizována 

na podzim 2016.  

Seminář Specifika podpory stu-

dentů s duševním onemocněním 

na VŠ je určen kontaktním osobám pro 

studenty se speciálními potřebami, vy-

učujícím a poradenským pracovníkům. Za-

měřen je na představení psychických 

poruch a návazné modifikace studij-

ních podmínek. Účastníci budou rov-

něž informováni o zásadách komuni-

kace a práce se studenty. 

Kdy: úterý 14. 6 2016 od 9 do 13 hod. 

Kde: Zelená posluchárna, 

Celetná 20, Praha 

Registrace: 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13358 

 

Druhý seminář Principy podpory 

studentů s duševním onemocně-

ním na VŠ je určen především admi-

nistrativním pracovníkům, zaměstnancům 

studijních oddělení, knihoven a asisten-

tům při studiu. Cílem semináře je pře-

dat základní informace o typologii du-

ševních poruch a o přístupu ke stu-

dentům, kteří jsou nuceni jejich dů-

sledky při studiu zvládat. 

Kdy: středa 22. 6 2016 od 9 do 13 hod. 

Kde: Zelená posluchárna, 

Celetná 20, Praha 

Registrace: 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13359 

 

Praktická část se uskuteční na podzim 

2016 a bude zaměřena na nácviky 

technik komunikace a přístupu k li-

dem s duševním onemocněním. Sou-

částí bude i kazuistická část, kde bu-

dou představeny příklady z praxe. 

 

 

Oslavy 700 let od narození zak-

ladatele Univerzity Karlovy: 

www.karel700.cuni.cz 
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Orientační týden pro studenty prvních ročníků 
Pro naše nové studenty připravujeme soubor předná-

šek, které jim pomohou lépe se zorientovat ve světě 

naší – a v té době také již jejich – univerzity. Získané 

informace jim usnadní počátky studia a umožní rych-

leji a efektivněji reagovat na situace, se kterými se v 

jeho průběhu setkají.

Juniorská univerzita 
na Univerzitě Karlově 
Na podzim roku 2015 byl poprvé uskutečněn projekt 

simulující univerzitní studium, a sice Juniorská univer-

zita na Univerzitě Karlově, který je určen pro studenty 

středních škol z celé České republiky. Vzhledem k 

úspěšnosti celého projektu bude další ročník pokračo-

vat v zimním semestru akademického roku 2016/2017 

opět ve dvou zaměřeních, tj. humanitně-společenském 

a přírodovědně-lékařském.  Během tří měsíců se stře-

doškolští studenti budou moci prostřednictvím popu-

lárně-naučných přednášek, jejichž témata jsou průře-

zová podle zaměření jednotlivých fakult a součástí 

Univerzity Karlovy, dozvídat spoustu nových infor-

mací o současném stavu poznání a vědy. Registrace 

do programu bude spuštěna na přelomu srpna - září 

2016. Přednášky otevřené pro 100 posluchačů v kaž-

dém zaměření se uskuteční v Modré posluchárně, Ce-

letná 20, Praha 1. Na závěr programu proběhne slav-

nostní zakončení spojené s prohlídkou historických 

prostor Karolina. Účast v programu je zdarma. 

Více se dozvíte na www.juniorskauniverzita.cuni.cz.  

Vyhlášení 23. ročníku Bolzanovy ceny pro rok 2015/2016
Bolzanova cena je prestižní cenou 

Univerzity Karlovy v Praze udělova-

nou studentům za mimořádně ob-

jevné práce s vynikajícím tvůrčím ob-

sahem a zpravidla s interdisciplinár-

ním tematickým přesahem zpraco-

vané uchazečem v průběhu studia. 

Jde o mimořádné ocenění jednotlivců 

z řad studentů Univerzity Karlovy. 

Udělení ceny se osvědčuje diplomem 

a je s ním spojena peněžitá odměna. 

Jak se zúčastnit? 

Do 30. září 2016 předá kandidát stu-

dijnímu oddělení fakulty: 

 1x přihlášku  

 1x práci v tištěné podobě 

 1x práci v elektronické podobě (na 

CD, případně ID zveřejněné práce v 

repozitáři) 

 1x posudky v elektronické podobě 

(na CD, případně ID zveřejněné 

práce v repozitáři), dle článku 2, 

odst. 2 Statutu Bolzanovy ceny) 

 1x posudky v tištěné podobě (dle 

článku 2, odst. 2 Statutu Bolzanovy 

ceny) 

 odborný životopis a seznam publi-

kací předkladatele (zejména u dok-

torandů) 

předložená práce musí být zpraco-

vána v akademickém roce 2015/2016 

(tj. práce v tomto období dokončená 

či publikovaná, u kvalifikačních prací 

v tomto období obhájená) a nomino-

vána do soutěže pouze jednou 

Studijní oddělení fakulty předává 

shromážděné práce s přílohami a prů-

vodním dopisem děkana 

http://www.juniorskauniverzita.cuni.cz/
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do 15. října 2016 Informačnímu, po-

radenskému a sociálnímu centru UK 

v Celetné 13. 

Vyhlášení laureátů soutěže a vítěz-

ných prací proběhne na slavnostním 

 předání cen na Vědecké radě UK 

v prostorách Karolina na Ovocném 

trhu. 

Statut Bolzanovy ceny 

Udělování ceny se řídí Statutem 

Bolzanovy ceny ve znění opatření 

rektora č. 17/2008, 13/2013 a 

23/2015, který je platný 

od 15. 5. 2015. 

Novinky z UK Pointu

Přijďte se podívat do UK Pointu na novou letní kolekci tolik oblíbených triček! Nyní i v 
nových barvách pro dámy i pány. 

Oslaďte si život s Univerzitou Karlovou! Chcete sebe nebo své blízké sladce odměnit? 
Hledáte vhodný dárek za úspěšně složenou zkoušku, státnice či náročný pracovní úkol? 
V UK Pointu v Celetné 14 máme nově k dostání čokoládové pralinky. V balení jsou čtyři 
pralinky čtyř různých příchutí za cenu 94 Kč.  

UK Point 

Prodejna propagačních předmětů UK 

Celetná 14 

Praha 1 – Staré Město 

tel. 224 491 842  

www.point.cuni.cz 

point@cuni.cz 

 

Nové benefity pro zaměstnance a členy Klubu Alumni

SLEVY NA REKREAČNÍ 

POBYTY 

Zaměstnanci UK a členové Klubu 

Alumni UK mohou při plánování 

letní dovolené využít zvýhodněné na-

bídky některé z partnerských organi-

zací. 

CK Čedok nabízí například 

slevu 13 % na všechny nezlevněné 

pobytové zájezdy letadlem. Kromě 

této nabídky lze u stejné společnosti 

využít několika dalších dílčích slev 

vztahujících se na příslušné typy zá-

jezdů. Jejich kompletní přehled a pod-

mínky uplatnění naleznete na 

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

Načerpat síly můžete také v Lázních 

Poděbrady, které výše uvedeným 

skupinám poskytují slevu ve výši 

10 % na všechny pobyty ze standardní 

nabídky. Kromě toho lze využít 

akční nabídky pobytu v tříhvězdič-

kovém hotelu Zámeček za speciální 

zvýhodněnou cenu. Ten je nabízen ve 

víkendové (od 2 700 Kč) i týdenní 

(od 5 900 Kč) variantě a kromě polo-

penze jsou v jeho ceně zahrnuty i lé-

čebné procedury dle vlastního výběru. 

Bližší informace naleznete rovněž na 

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

Slevy u uvedených partnerů se vzta-

hují nejen na držitele průkazu, ale i 

všechny osoby v jeho doprovodu. 

VÝHODNĚJI (NEJEN) 

DO FITKA 

Zajímavé výhody mohou čerpat za-

městnanci a absolventi UK také u 

partnerských organizací působících 

v oblasti fitness a wellness. 

Health & Wellness Club Oasis 

City na Václavském náměstí (č.p. 36) 

nabízí v tomto případě slevu ve výši 

15 % na veškeré služby. Centrum po-

skytuje služby v oblasti fitness (posi-

lovna, studiové lekce apod.), wellness 

(sauna, masáže) a beauty (kadeřnictví, 

kosmetika apod.). 

Výhodněji lze využívat také služeb 

centra Hit Fitness Flóra, v němž lze 

uplatnit slevu ve výši 40 % z jedno-

rázového vstupného denně od 900 

do 1600 (vč. víkendů). Sleva se vzta-

huje na všechny poskytované služby 

s výjimkou relaxačních. 

Závěrem zmíníme ještě nabídku Fit-

ness Kotva, kde lze při využívání po-

skytovaných služeb ušetřit 10-41 % 

(s ohledem na typ služby.) Kompletní 

zvýhodněnou nabídku a bližší infor-

mace k výše uvedeným benefitům na-

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

LEVNĚJI TAKÉ 

DO AKVAPARKU! 

S ohledem na blížící se letní období 

stojí jistě za zmínku také 20% sleva 

na vstupném do Vodního světa a 

saun v rámci komplexu Aquapalace 

http://www.point.cuni.cz/
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html
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Praha v Čestlicích. Ta se vztahuje na 

všechny typy vstupného s výjimkou 

vstupného RODINA a kromě drži-

tele příslušného univerzitního prů-

kazu jí mohou využít také všechny 

osoby v jeho doprovodu. Bližší infor-

mace o způsobu uplatnění uvedené 

slevy najdete na ipsc.cuni.cz/IPSC-

33.html. 

Kompletní nabídku benefitů pro zaměst-

nance UK a členy Klubu Alumni UK na-

leznete na http://ipsc.cuni.cz/IPSC-

33.html. Neustále se snažíme o její rozšiřo-

vání, proto by i během léta měla pokračovat 

jednání s dalšími vytipovanými organiza-

cemi.  

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; 

224 491 896). 

ZVEME VÁS  

DO DIVADLA! 
Po předložení průkazu zaměstnance 
UK nebo člena Klubu Alumni na po-
kladnách divadel ABC a Rokoko zís-
káte 50% slevu na nákup vstupenek 
do 1. a 2. cenové zóny.  

Doporučujeme tato červnová před-

stavení Městských divadel pražských: 

Burundanga 

Veselohra o lesku a bídě současného 

terorismu. Velmi nevážně pojednává 

o jedné z největších hrozeb naší doby, 

o teroristech, které omylem odhalí 

dvě studentky prostřednictvím „drogy 

pravdy“, burundangy, o nepodařeném 

únosu a možném zániku separatis-

tické organizace ETA, ale také o lásce 

a důvěře. 

Kdy: 2. 6. 2016 od 19 hod. 

Kde: v Divadle Rokoko 

Hraji: Henrieta Hornáčková, Evellyn 

Pacoláková, Tomáš Novotný, Radim 

Kalvoda a Jiří Klem 

Bylo nás pět – derniéra  

„…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 Poláč-

kovy knihy v režii Arnošta Gold-

flama. 

Kdy: 7. 6. 2016 od 19 hod. 

Kde: v Divadle ABC 

Hrají: Vasil Fridrich, Jaromír Nosek / 

Zbigniew Kalina, Martin Písařík / To-

máš Novotný, Petr Klimeš, Pavel Juřica, 

Henrieta Hornáčková, Jitka Smutná, 

Hanuš Bor ad. 

Holky z kalendáře  

Něžná a jímavá komedie o ženách, 

které jsou pro dobrou věc ochotny 

udělat to, co by je nenapadlo ani v 

těch nejodvážnějších snech. 

Kdy: 14. 6. 2016 od 19 hod. 

Kde: v Divadle ABC 

Hrají: Veronika Gajerová, Dana Batul-

ková, Kateřina Macháčková, Jitka 

Smutná ad. 

Veterán – derniéra 

První divadelní hra úspěšného filmo-

vého scenáristy Marka Epsteina o 

vině, svědomí a touze po lásce v rea-

litě současného českého maloměsta. 

Kdy: 17. 6. 2016 od 19 hod. 

Kde: v Divadle Rokoko 

Hrají: Tomáš Novotný, Máša Málková, 

Dana Batulková, Jan Vlasák, Oldřich Ví-

zner ad. 

 

 

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 ma-

pách) 

SLEVA PRO ZAMĚST-

NANCE UK 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 po-

lední menu. Polední nabídku nalez-

nete na adrese www.restauraceu-

supa.cz/poledni-menu. 

Dále je poskytována také sleva 10 % 

na nabídku z běžného jídelního 

lístku. Ten je k dispozici zde: 

www.restauraceusupa.cz/menu. 

Další informace o benefitech pro za-

městnance a absolventy UK naleznete 

na http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html. 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Ve dnech 2., 9., 16. a 29. 6., dále 19.–

21. 7. bude Informační, poradenské a 

sociální centrum UK z důvodu ko-

nání vzdělávacích akcí zavřené! 

Změna ve vydání průkazů s licencí 

ISIC/ITIC/ALIVE: 

Od 1. 7. 2016 se v návaznosti s 

Opatřením rektora 12/2016 mění 

ceny za vydání průkazů s licencí 

ISIC/ITIC/ALIVE. Cena průkazu s 

licencí ISIC/ITIC/ALIVE je od 

1. 7. 2016 zpoplatněno částkou 230 

Kč. Cena prodloužení licence 

ISIC/ITIC/ALIVE je od 1. 7. 2016 

zpoplatněno částkou 230 Kč. 
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