Získejte na ipsc.cuni.cz/IPSC-82.html

http://ipsc.cuni.cz

NEWSLETTER IPSC
Zpravodaj Informačního, poradenského a sociálního centra Univerzity Karlovy

číslo 10/2016

Úvodem
Zahájením dalšího studijního
semestru se nám výrazně
rozšířila nabídka seminářů
a kurzů. Nahlédněte do naší
bohaté nabídky, je opravdu
z čeho vybírat.
Dále si můžete přečíst krátké
zhodnocení nového veletrhu
pracovních příležitostí pro
studenty – Veletrhu Absolvent
a další zajímavosti z rektorátu
i fakult.
Případné připomínky a návrhy
nám můžete zasílat na adresu
ipsc@ruk.cuni.cz.

Kontakt:
Informační, poradenské
a sociální centrum UK
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
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

09.00–18.00
09.00–18.00
09.00–18.00
09.00–18.00
09.00–16.00

Pokud si nepřejete zasílat newsletter IPSC, kontaktujte nás
na e-mailu: ipsc@ruk.cuni.cz

Co chystáme
AKCE PRO STUDENTY
Efektivní studium – jak na to, teorie, modely, strategie
26. 10. 2016
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13777

Sebeprezentace a videovizitka
31. 10. 2016
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13522

Možnosti studia v zemích Asie,
Afriky a Latinské Ameriky
1. 11. 2016
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13680

Jen CV nestačí. Profesionálem
na síti LinkedIn
3. 11. 2016
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13523

Možnosti studia v zahraničí pro
studenty lékařských fakult
15. 11. 2016
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13682

Timemanagement
16. 11. 2016
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13892

Myšlenkové mapy efektivně
24. 11. 2016
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13524

Možnosti studia v Austrálii a na
Novém Zélandě
29. 11. 2016
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13683

PRO ZAMĚSTNANCE
Projektové řízení
2. a 4. 11. 2016
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13771

Možnosti studia v USA a Kanadě
8. 11. 2016
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13681
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Kvalita vzdělávací činnosti a její
hodnocení jako jeden z pilířů moderní univerzity
16. 11. 2016
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13957h

http://ipsc.cuni.cz
Specifika vysokoškolského studia
studentů se zdravotním postižením
23. a 24. 11. 2016
ipsc.cuni.cz/IPSC-32.html

Kvalita vzdělávací činnosti a její hodnocení jako jeden
z pilířů moderní univerzity
Téma konference, která se bude konat 16. listopadu 2016, se odvíjí od
současných proměn legislativního
rámce a od setrvale stoupajících nároků na kvalitu v univerzitním vzdělávání. Nedílnou součástí odborné
diskuse k příspěvkům bude reflexe
nových trendů ve vysokoškolském

vzdělávání a z nich plynoucích požadavků na pedagogické kompetence
akademických pracovníků.
Je zajištěna účast pozvaných expertů
ze zahraničních univerzit. Konference
je primárně určena akademickým
pracovníkům, zvláště těm, kteří jsou
odpovědni za kvalitu ve vzdělávací

činnosti, současně je však otevřena i
zájemcům z řad odborníků v oblasti
pedagogiky a vzdělávací politiky.
Více informací a registrační formulář
naleznete zde:
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13957

Carolina – středisko digitalizace studijních zdrojů
Jedním z problémů, který nejvíce
trápí osoby se zrakovým postižením,
je těžká dostupnost informací. Nejvíce ho pociťují zejména studenti, pro
některé se dokonce může stát zásadní
překážkou při jejich studiu. Různé
důsledky tohoto handicapu však dnes
může do značné míry minimalizovat
výpočetní technika, speciálně upravená pro potřeby zrakově postižených.
Nabídka služeb

Středisko poskytuje služby studentům
se speciálními potřebami, kterým se
snaží usnadnit přístup k informacím.
Carolina digitalizuje požadovanou
studijní literaturu, kterou zpřístupňuje

registrovaným uživatelům. Nabízí
různé typy tisků (zvětšený černotisk běžný tisk, tisk v Braillově písmu,
svazování do kroužkové vazby, hmatový termotisk zjednodušené grafiky),
může proškolit v práci s výpočetní
technikou vybavenou asistivními
softwary a poskytuje studentům informační a poradenské služby.
Středisko rovněž provozuje studovnu,
kde mají studenti možnost pracovat
se speciálními softwary. K dispozici je
bezdrátové připojení k Eduroam.
Dostupnost fondu

domluvě mailem nebo jiným způsobem přes internet. Podmínkou žádosti o zdigitalizování knih a jejich
získání je podepsané prohlášení o
dodržování autorského zákona.
Adresa
Celetná 20
116 36 Praha 1
Umístění v budově: 1. patro
místnost č. 132a

Kontakty
Telefon: +420 224 491 581
E-mail: milos.smid@ruk.cuni.cz
Web: http://carolina.ipsc.cuni.cz

Digitalizované dokumenty je možné
získat přímo ve středisku nebo po

Jak nastartovat kariéru v OECD
Ministerstvo zahraničních věcí České
republiky ve spolupráci s Fakultou
mezinárodních vztahů Vysoké školy
ekonomické v Praze a sekretariátem
OECD Vás zve na seminář Jak nastartovat kariéru v OECD.
Program OECD pro studenty a mladé
profesionály v úterý 8. listopadu 2016
od 14,30 hod ve Vencovského aule Vy-
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soké školy ekonomické v Praze (Náměstí W. Churchilla 4, Praha 3).

Kurz je určen všem studentům bakalářských, magisterských i doktorských
programů jakož i mladým vědeckým a
pedagogickým pracovníkům Vysoké
školy ekonomické v Praze a ostatních
vysokých škol se zájmem o práci v
OECD. Uskuteční se v angličtině a
nebude tlumočen.

14.30–16.00

podrobné informace o programech
OECD Young Professionals & OECD
Young Associates
 OECD: what we are what we do –
what makes us the OECD
 How we recruit
 2016 OECD Young Professional
Programme (MA/Ph.D. level) &
2016 OECD Young Associate
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Programme (bachelor level):
description – practical information
 Other opportunities
 Internship Programmes
Účelem semináře je informovat o
možnostech účastnit se výběrových

http://ipsc.cuni.cz

řízení a ucházet se o zaměstnání v
OECD, poskytnout užitečné kontakty, důležité praktické informace a
zkušenosti při zapojení do těchto
výběrových řízení.

Na semináři vystoupí:

Pavel Rozsypal, velvyslanec a stálý
představitel ČR při OECD a odborníci ze sekce Human Resource Managament sekretariátu OECD.

První ročník Veletrhu Absolvent byl velice úspěšný!
Začátkem října bylo možné navštívit
nový Veletrh Absolvent – veletrh
pracovních příležitostí, který se konal
5. 10. v Karolinu. Veletrhu se zúčastnilo celkem 50 subjektů z komerční,
státní i neziskové sféry. Zmíněné
společnosti měly tak možnost se
představit studentům a absolventům
Univerzity Karlovy, a to jak prezentací na stánku, tak přednáškou v posluchárnách. Firmy nabízely zaměstnání
na plný úvazek, ale také brigády nebo
dokonce stáže při studiu.

Ohlasy na akci jsou ze stran studentů
velice pozitivní, a to jak na širokou
nabídku potenciálních zaměstnavatelů, tak na možnost osobních konzultací na stánku i podrobnějšího představení firmy formou prezentace v
přednáškových sálech.

Letošní účast nám překročila krásné
číslo 700 návštěvníků. Již nyní se
těšíme na další ročník.

Za úspěšný jej hodnotí také firmy,
které díky němu navázaly nemálo
kontaktů se studenty se zájmem o
zaměstnání či stáže v jejich společnosti.

Zajímavosti z UK Pointu
U příležitosti 700. výročí narození
Karla IV. vytvořili mistři české porcelánové manufaktury Atelier JM Lesov
originální šálek s podšálkem. Šálek s
podšálkem ruční výroby, je bohatě
dekorován zlatem a celobarevnými
motivy, jejichž předlohou je slavná
výzdoba kaple sv. Kříže na hradě
Karlštejn. Autorem výtvarného návrhu je ak. sochař Jiří Laštovička. Zaměstnanci UK si tento šálek mohou
zakoupit za speciální cenu.

Rozjasněte si deštivé dny s našimi
novými tričky v reflexních barvách. V
nabídce jsou barvy růžová a žlutá.
Připravte se také na nový rok s diářem Univerzity Karlovy pro rok 2017!

nový e-shop, kde můžete vybírat z
celého sortimentu univerzitních propagačních předmětů z pohodlí domova. Najdete zde nejen celouniverzitní
zboží, ale zároveň i vybrané fakultní
propagační předměty, to vše přehledně na jednom místě.
Věříme, že si u nás vyberete!

Nový e-shop UK!

Udělejte si radost! Od října jsme k
našemu kamennému obchodu v Celetné ulici pro Váš komfort zřídili také

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. Vydání průkazu s
licencí ISIC/ITIC/ALIVE je od
1. 7. 2016 zpoplatněno částkou 230
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Kč. Prodloužení licence ISIC/ITIC/ALIVE je od 1. 7. 2016
zpoplatněno částkou 230 Kč.
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Benefity pro zaměstnance a členy Klubu Alumni
UK se snaží neustále rozšiřovat nabídku zaměstnaneckých benefitů, a to
především na základě prohlubování
spolupráce s externími organizacemi.
Veškeré informace o výhodách, které
mohou zaměstnanci UK u našich
partnerů čerpat, naleznete na
ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html.
FK Dukla Praha

Díky čerstvě navázanému partnerství
UK s fotbalovým klubem Dukla Praha mají možnost zaměstnanci a členové Klubu Alumni UK pořídit vstupenky na jeho domácí ligová utkání za
zvýhodněnou cenu 50 Kč (standardní
cena činí 150 Kč). Držitel průkazu
může na každý zápas zakoupit za
uvedenou cenu až tři vstupenky.
Kromě toho klub nabízí omezený
počet volných vstupenek k distribuci
mezi studenty UK. Ty budou k dispozici vždy v týdnu před domácím
střetnutím (od úterý) v IPSC, kde si je
zájemci mohou vyzvednout u Mgr.
Pavla Buriánka. Vhodné je návštěvu
předem ohlásit (pavel.burianek@ruk.cuni.cz; 224 491
896).
Do konce podzimní části sezóny
čekají Duklu na domácím stadionu
Juliska ještě tři zápasy, včetně atraktivních duelů s mistrovskou Viktorii
Plzeň či pražskou Slavií.

a nelze ji kombinovat s jinými slevovými akcemi a kupóny).

Kdo se bojí Virginie Woolfové?

Premiere Cinemas

Držitelé průkazu zaměstnance či člena Klubu Alumni UK mohou čerstvě
využít také slevu v nejmodernějším
pražském multikině Premiere Cinemas Praha Hostivař. Vstupenku na
filmové projekce mohou zakoupit za
zvýhodněnou studentskou cenu
(cca 20% sleva oproti běžné ceně).

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.
Tanec smrti

Vrcholné dílo kontroverzního švédského dramatika Augusta Strindberga
o dlouholetém soužití manželského
páru.
4. 10. od 19 hodin na Malé scéně ABC
Hrají: Radka Fidlerová, Jiří Schwarz
a Oldřich Vízner

Holky z kalendáře

Hervis Sports

Při nákupu v kamenných prodejnách
Hervis Sports je možné nově uplatnit
slevu 15 % na veškeré zboží (sleva
se nevztahuje na zboží s označením
„1. cena“, kamery GoPro a jízdní kola
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Kateřina Macháčková, Lenka Termerová, Hana Doulová, Daniela Choděrová
ad.

Něžná a jímavá komedie o ženách,
které jsou pro dobrou věc ochotny
udělat to, co by je nenapadlo ani v
těch nejodvážnějších snech.
6. a 14. 10. od 19 hodin
v Divadle ABC
Hrají: Veronika Gajerová, Dana Batulková, Radka Fidlerová, Jitka Smutná,

Jedna z nejlepších her druhé poloviny
dvacátého století. Slavné komorní
drama Edwarda Albeeho plné překvapivých zvratů i absurdních krutých
her je sondou do partnerských vztahů.
7. 10. od 19 hodin a 15. 10. od 17 hod.
v Divadle Rokoko
Hrají: Veronika Gajerová, Aleš Procházka, Veronika Kubařová a Viktor Dvořák

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 mapách, na hostující představení a pronájmy.)

DIVADLO ARCHA
Divadlo Archa nabízí zaměstnancům
UK a členům Klubu Alumni UK
každý měsíc limitovaný počet zvýhodněných vstupenek na vybraná
představení. V září se jedná o následující:
Sólo pro Lu

Jing Lu, čínská herečka, zpěvačka a
tanečnice, žije v České republice už
20 let. Na základě rozhovoru režisérky představení s Jing Lu vznikla osobitá inscenace, ve které vynikající Jing
Lu na jevišti propojuje svůj vlastní
příběh, poznamenaný vzpomínkami
na dětství v Číně, hledáním vlastního
místa v nové zemi i postupnou cestou
k úspěchu, s globálními otázkami
dnešního světa a ambivalentním vztahem západní společnosti k Číně.
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26. 10. 2016 od 20 hod.
Zvýhodněná cena pro zaměstnance a
členy Klubu Alumni UK – 100 Kč (původně 150 Kč)
divadloarcha.cz/cz/program/517
Rezervace vstupenek do 17. 10.

Kolonizace

Zážitkové sci-fi drama za horizontem
událostí, hranicí gravitace a limitem
rychlosti světla. Lidé od nepaměti
toužili prozkoumávat daleký vesmír.
Co je k tomu žene? Zvědavost, pokrok, dobrodružství, zvětšování životního prostoru, šíření lidské DNA
anebo jen obyčejná lidská pýcha?
Kolonizace nových planet je nevyhnutelnou budoucností. Bude ale
vesmír kolonizován právě člověkem?
Nejnovější site-specific Divadla
VOSTO5 inspirovaný Archou, evolucí a československými sci-fi komiksy.
27.–30. 10. 2016 od 20 hod.
Zvýhodněná cena pro zaměstnance
a členy Klubu Alumni UK
– 150 Kč (původně 250 Kč)
divadloarcha.cz/cz/program/482
Rezervace do 17. 10. 2016
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DIVADLO VIZITA
Úživný žír

Nespoutané improvizace Jaroslava
Duška, Pjéra la Šé´ze, Zdeňka Konopáska a Viktora Zborníka. Divadlo
Vizita je stálicí programu Divadla
Archa. Odehrálo zde bezmála čtyři sta
představení a ani jedno z nich nebylo
stejné. Vizita je synonymem pro improvizační divadlo, Jaroslav Dušek je
jeho mistrem.
16. 11. 2016 od 20 hod.
www.divadloarcha.cz/cz/program/595
Zvýhodněná cena pro zaměstnance
a členy Klubu Alumni UK
– 150 Kč (původně 230 Kč)
Rezervace do 11. 11. (možno rezervovat max. 2 zvýhodněné vstupenky na
osobu)

Dechovka

Hospoda, divadlo, tancovačka… vše
ve svérázném hospodském sitespecific divadla VOSTO5 hraném
mezi stoly sálu v proměnách času.
Stalo se roku 1923. Stalo se roku
1945. Stalo se včera. Děje se pořád.
Dokument o historii, který je víc než
jen dokumentem o nás. Když se rozdírají staré rány, když se hledají viníci,

je potřeba vykopat a spočítat kosti.
Chcete vědět, jak by vám bylo na
tancovačce po druhé světové válce?
Viděli jste už někdy slavnostní otevření sokolovny? A přejete svým
nepřátelům pomník? Přijďte to zažít.
27. a 28. 11. 2016 od 20 hod.
divadloarcha.cz/cz/program/549
Zvýhodněná cena pro zaměstnance
a členy Klubu Alumni UK
– 200 Kč (původně 300 Kč)
Rezervace do 11. 11. 2016

Rezervace vstupenek je možná na adrese
pavel.burianek@ruk.cuni.cz, kde se lze
také přihlásit k odběru informací o pravidelné nabídce mailem. Pokud není uvedeno
jinak, je možno rezervovat max. 2 zvýhodněné vstupenky na dané představení.
Kompletní nabídku benefitů pro
zaměstnance UK a členy Klubu
Alumni UK naleznete na
ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html. Neustále
se snažíme o její rozšiřování.
V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností či třeba námětů a doporučení k
dané oblasti se můžete obrátit na
Mgr. Pavla Buriánka
(pavel.burianek@ruk.cuni.cz; 224
491 896)
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