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Úvodem
Vážení přátelé Univerzity Karlovy, začíná nový semestr, rádi
bychom proto zaměřili Vaši
pozornost především na vzdělávací akce IPSC. Nabídku seminářů pro studenty, kde si
mohou vybrat z témat na podporu mobilit a z kariérních seminářů, doplňuje cyklus seminářů pro doktorandy.
Vrcholí období odevzdávání
přihlášek ke studiu, již tradičně
pořádáme virtuální Informační
týden.
Pro zaměstnance přinášíme
nabídku kurzů a připomínáme
možnosti benefitů. Upozorňujeme také na semináře zaměřené na rozvoj pedagogických
kompetencí doktorandů a akademických pracovníků.
Pokud nás kontaktujete 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 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
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Co chystáme
SEMINÁŘE PRO STUDENTY NA PODPORU
MOBILIT
Erasmus+ aneb Jak na to?
28. 2. 2017
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14379

Možnosti studia v zahraničí pro studenty lékařských fakult
7. 3. 2017
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14380

Možnosti zahraničních stáží pro
doktorandy
14. 3. 2017
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14381

Možnosti studia v Německu, Rakousku a Švýcarsku
28. 3. 2017
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14382

Možnosti studia ve Skandinávii,
Dánsku a na Islandu
4. 4. 2017
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14383

Možnosti studia ve Francii a zemích
Beneluxu
11. 4. 2017
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14384

Možnosti studia v zemích Asie a Latinské Ameriky
2. 5. 2017
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14385

PRO STUDENTY NA PODPORU KARIÉRY
Exkurz do vizualizace dat
2. 3. 2017
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14498
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Jen CV nestačí. Profesionálem na
síti LinkedIn
16. 3. 2017
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14497

Finanční plán pro studenty
20. 4. 2017
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14499

Řešení konfliktů na pracovišti
27. 4. 2017
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14500

Kariéra ve vědě
11. 5. 2017
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14501

Asertivní dovednosti
25. 5. 2017
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14502

http://ipsc.cuni.cz

PRO DOKTORANDY
Úvod do psaní akademických textů
v angličtině
8. 3. 2017
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14673

Developing effective presentations
in English I. a II
5. 4. 2017 a 19. 4. 2017
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14674

Assesment centrum nanečisto
12. 4. 2017
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14676

Koučování a sebekoučování
17. 5. 2017
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14677

PRO ZAMĚSTNANCE
Kurz krizové intervence

MS Excel pro pokročilé I.
20. 3. 2017
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14527

MS Excel pro pokročilé II.
27. 3. 2017
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14528

MS PowerPoint pro pokročilé
10. 4. 2017
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14529

MS Word pro pokročilé
24. 4. 2017
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14530

MindManager 2017
19. 5. 2017
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14531

MS Excel pro pokročilé III.
17. 7. 2017
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14605

20. 2. 2017
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14365

Informační týden
20.–28. 2. 2017
Závěrečný termín pro podání přihlášek na vysokou školu se blíží nezadržitelným tempem. Proto jsme pro zájemce o studiu na Univerzitě Karlově
– tak jako každým rokem – i letos v

rámci Informačního týdne připravili
webové stránky soustřeďující nejdůležitější informace vztahující se k přijímacímu řízení na UK. Stránky napomohou lépe se zorientovat v široké

nabídce studijních programů, jež jednotlivé fakulty nabízejí a podají ucelený přehled informací o studiu na
naší univerzitě.
Více podrobností naleznete zde:
ipsc.cuni.cz/IPSC-165.html

Rozvoj pedagogických kompetencí doktorandů a akademických pracovníků UK
V letním semestru AR 2016/2017 se
uskuteční první semináře na téma
rozvoje pedagogických kompetencí
doktorandů a akademických pracovníků Univerzity Karlovy. Cílem těchto
seminářů je rozvoj pedagogických dovedností, a to např. výukovými metodami, které bývají obecně charakterizovány jako „student-centered“. Sérii
prvních čtyř seminářů na toto téma
otevře hostující profesorka Sarah Le-

upen, University of Maryland, Baltimore County. Certifikovaná lektorka
pro oblast student-centered learning,
team-based learning metod.
Introduction to Evidence-Based
Teaching: What Does the Evidence
Say about How We Should Teach
1. 3. 2017
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14582

Motivating Students
22. 3. 2017
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ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14584

But What About Covering My Content? / „Content Monster“
5. 4. 2017
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14586

Outcomes-Based Course Design
3. 5. 2017
ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14588
Více informací a rezervace zde:
ipsc.cuni.cz/IPSC-9.html?news=3641
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Zajímavosti z UK Pointu
Začíná semestr, je třeba doplnit vybavení? USB disky, zápisníky, tužky, sešity, tašky a další potřebné věci můžete zakoupit v prodejně v Celetné 14
či přes e-shop: shop.cuni.cz Vybrat
si též můžete z naší nové nabídky
porcelánu z dílny Thun Studio s.r.o.

K mání jsou také nové látkové tašky
se znakem univerzity.
Věříme, že si u nás vyberete!
http://shop.cuni.cz

Provozní doba IPSC a výdeje průkazů
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

900–1800
900–1800
900–1800
900–1800
900–1600

Pro výdej průkazů platí polední přestávka 1200–1230.
Novinka: Od dubna 2017 mohou fakulty využívat rezervační systém na

výdej průkazů v IPSC určený pro skupiny zahraničních studentů. Chtěli bychom tím zkrátit čekací dobu na vydání studentských průkazů.

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
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html.
Níže Vám nabízíme stručný přehled
organizací, s nimiž bylo navázáno
partnerství v posledních dnech:

Lobkowiczký palác a zámek Nelahozeves

Restaurace Tom’s Burger

Sleva ve výši 10 % na nákup v prodejně v Lidické ulici (Lidická 7,
Praha 5)

Sleva na konzumaci v restauracích
Tom’s Burger (provozovny Hybernská 26, Praha 1 a Anny Letenské 16,
Praha 2) ve výši 10 % z celkové útraty
+ dalších 10 % v případě stažení mobilní aplikace Tom’s Burger. Akce se
nevztahuje na již zlevněné jídlo (polední menu a jiné slevové akce).
Divadlo Kampa

Možnost zakoupení vstupenky na divadelní představení za zvýhodněnou
studentskou cenu.
Západočeská galerie v Plzni

Sleva ve výši 50 % ze vstupného.
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Vstup do Muzea Lobkowiczkých sbírek za zvýhodněnou cenu 150
Kč/osoba (standardní cena 275 Kč)
Vstup na prohlídku zámku Nelahozeves s českým výkladem za zvýhodněnou cenu 90 Kč/osoba (standardní
cena 110 Kč)
AZ Sport

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 nejbližší představení Městských divadel pražských:
Evžen Oněgin

Slavný milostný příběh A. S. Puškina
o nenaplněné lásce petrohradského
šviháka a venkovské dívky. Z ruchu
Petrohradu uniká Oněgin před intrikami a společenskou přetvářkou na
venkov, kde chce najít novou životní

inspiraci. Jako většina městských lidí
je však překvapen, a to dost nemile.
Stěží na vesnici nachází jediného přítele, mladého básníka, a díky němu jedinou společnost, která se nabízí v
domě Lariných. Oněgin i sem vnese
lehkomyslné manýry zlaté mládeže,
proti nimž je venkovská společnost
málo imunní, a vše se tak vyhrotí v
katastrofu.
V hlavních rolích uvidíte Jiřího Hánu
a Petru Tenorovou.
21. 2. od 19 hodin v Divadle ABC

Drž mě pevně, miluj mě zlehka

Jedna z posledních příležitostí vidět
divadelní adaptaci slavného románu
Roberta Fulghuma nejen o argentinském tangu, kterou pro Divadlo ABC
připravil režisér a herec Miroslav Hanuš. Těšit se můžete na živou hudbu,
plno originálních písní a skvělé herecké i taneční výkony. Tango tu není
pouhým tancem, ale životní cestou,
novým způsobem vnímání sebe i
světa kolem - otevřením dveří v pokoji života.
Celý program najdete na www.MestskaDivadlaPrazska.cz.
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(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.)
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.

DALŠÍ BENEFITY
Zvýhodněná cena kurzů v jazykové
škole JIPKA

Členové Klubu Alumni UK mohu celoročně využít 10% slevu na veškeré
skupinové kurzy, minikurzy a překladatelské služby jazykové školy JIPKA.
Dvakrát ročně (vždy na začátku jarního a podzimního semestru) nabízí

http://ipsc.cuni.cz

navíc škola vybrané skupinové kurzy
za zvýhodněnou cenu 2 000 Kč (běžná
cena těchto kurzů na pražských pobočkách se pohybuje od 3 600
do 4 100 Kč).
Pro jarní semestr tohoto roku, který
začíná na přelomu února a března (dle
kurzu), je možné za zmíněnou zvýhodněnou cenu využít veškeré nabízené kurzy typu konverzace (bez ohledu
na jazyk) a kurzy gramatických struktur
(zaměřené na objasnění a procvičení
gramatických jevů daného jazyka).
Jedná se o kurzy probíhající vždy 1x
týdně, v celkové dotaci 16x90 min za
semestr. Slevu lze uplatnit na kterékoliv pobočce. Bližší informace naleznete na ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html.
V případě dotazů či nejasností se můžete obrátit na adresu
pavel.burianek@ruk.cuni.cz.

Kompletní nabídku benefitů pro zaměstnance UK a členy Klubu Alumni
UK naleznete na ipsc.cuni.cz/IPSC33.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; tel. 224 491 896).

7. 3. od 19 hodin v Divadle ABC
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