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KLUB ALUMNI UK PŘIPRAVUJE

ÚVOD
Březnové číslo newsletteru
Klubu Alumni UK Vám nabídne
podrobnější informace
o připravované akci s názvem
Den celoživotního vzdělávání
a Festival absolventů, pozve Vás
na již tradiční cyklus seminářů,
přednášek a kurzů pro budoucí
i čerstvé absolventy, na výročí
založení Univerzity Karlovy,
na Den firem i na koncert Pocta
Antonínu Dvořákovi.

Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů
sobota 11. dubna 2015 od 10 do 17 hod.
v prostorách Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1
vstup zdarma
V sobotu 11. dubna se pro Vás uskuteční Den celoživotního
vzdělávání a Festival absolventů. V čase od 10.00 do 17.00 Vám
budou zpřístupněny prostory Křížové chodby Karolina, kde se
budete moci seznámit s nabídkou kurzů celoživotního vzdělávání
nabízených samotnými fakultami.
V Císařském sále budou probíhat krátké přednášky o vzdělávání na
UK i o nejrůznějších tématech, kterým se v praxi věnují naši
významní absolventi.
Akce je určena pro všechny generace - děti se zabaví nejen v rámci
doprovodného programu, ale seznámíme je i s dětskou univerzitou.
(Nejen) čerství absolventi se díky aplikaci „Dáme práci“ dozví, jak se
zorientovat na pracovním trhu, seznámí se také s nabídkou kurzů
pro doplnění vzdělání, s programy zaměřenými na výkon povolání a
se zájmovými programy. Seniorům naše fakulty nabídnou kurzy
Univerzity třetího věku.
Pro všechny je připraven zajímavý doprovodný program – prohlídky
historických prostor Karolina i nového univerzitního muzea,
hudební vystoupení, věda hrou a další.
Můžete také navštívit Přírodovědeckou fakultu a její Hrdličkovo
muzeum člověka a užít si komentovanou prohlídku areálu Albertov.
V budově Hollaru Vám i Fakulta sociálních věd nabídne svůj
program - můžete se těšit na zástupce všech pěti institutů, několik
zajímavých přednášek a diskuzí, promítání ročníkových a
absolventských filmů, výstavu studentských tištěných médií,
výbornou kávu a občerstvení ve studentském klubu Na Hollaru a
další program.
Ti z Vás, kteří si ještě nevyzvedli průkaz absolventa, tak mohou
učinit během této akce od 11:00 do 16:00 v našem výdejním centru v
Celetné 13.
Program sledujte na:
www.festivalabsolventu.cuni.cz
www.denczv.cuni.cz.

ZVEME VÁS – KALENDÁŘ AKCÍ
Absolvent
2.–30. dubna 2015
Zveme Vás na tradiční dubnový cyklus seminářů, přednášek a kurzů
Absolvent. Nejen jako čerství absolventi, ale i jako studenti – absolventi
budoucí – si můžete zdokonalit své schopnosti či kompetence. Na každé
jednotlivé akci cyklu se na Vás těší zkušení lektoři, kteří jsou Vám na
dané téma připraveni předat maximum užitečných informací. Více
informací o jednotlivých akcích cyklu a možnost registrace již brzy zde
http://cuni.cz/UK-6738.html. Přijďte se naučit něco navíc!

Kontaktní informace
Informační, poradenské
a sociální centrum UK
Klub Alumni UK
Celetná 13, 116 36, Praha 1
Tel.: +420 224 491 850
E-mail: absolventi@cuni.cz
Web: www.absolventi.cuni.cz
Facebook: Klub Alumni UK

Program:
2. 4. 2015
7. 4. 2015
8. 4. 2015
9. 4. 2015
14. 4. 2015
15. 4. 2015
16. 4. 2015
21. 4. 2015
22. 4. 2015
23. 4. 2015
28. 4. 2015
29. 4. 2015
30. 4. 2015

Být zaměstnán nebo podnikat
Projektové řízení – základy
Koučování a sebekoučování
Co čeká absolventy při vstupu do zaměstnání
Projektové řízení – prakticky
Týmová spolupráce
Umění vyjednávat – seminář
Myšlenkové mapy pro studenty – jak je využít
Assessment centrum nanečisto
Možnosti práce v zahraničí – EURES
Time management s využitím IT nástrojů
Mentoring (jak ho v praxi využít, jak si najít mentora
v novém zaměstnán)
Prezentační dovednosti – kurz

Výročí založení Univerzity Karlovy
7. dubna 2015 od 14.00
ve Velké aule Karolina
Univerzita Karlova si Vás dovoluje pozvat na slavnostní zasedání pořádané u příležitosti 667. výročí svého založení
v úterý dne 7. dubna od 14.00 hodin ve Velké aule historické budovy Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1. Účast laskavě
potvrďte na tel.: 224491251 nebo e-mail: rsvp@cuni.cz. Místa zaujměte do 13.50 hodin. Pozvánku a program naleznete
zde: http://ipc1.cuni.cz/kestazeni/667letuk.pdf
Den firem pro fyziku Matematicko-fyzikální fakulty
14. dubna 2015, 10.00–14.00
MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8 – stánky budou umístěny ve vestibulu budovy, prezentace proběhnou
v posluchárně T1 v přízemí
Dne 14. dubna proběhne na půdě fakulty další ročník setkání studentů a absolventů fyzikálních oborů se
zaměstnavateli z oboru. Den firem pro fyziku je otevřen všem zájemcům a podrobnější informace o akci jsou dostupné
na http://www.careermarket.cz/careermarket/den-firem-pro-fyziku. Pro MFF UK akci zajišťuje portál
careermarket.cz a studentský spolek Matfyzák. Firmy se budou prezentovat formou krátkých přednášek a po celou
dobu konání Dne firem budou mít rozmístěné prezentační stánky ve vestibulu budovy.
Pocta Antonínu Dvořákovi
23. dubna 2015 od 19.00
kostel sv. Ignáce na Karlově náměstí
vstupné dobrovolné
Na programu už 21. koncertu z cyklu Fakulta v srdci Karlova, který pořádá 1. lékařská fakulta, budou tentokrát slavná
díla nejproslulejšího českého skladatele Antonína Dvořáka – Biblické písně v úpravě pro sólový bas a orchestr a
slavnostní kantáta Te Deum, napsaná pro premiéru v New Yorku v roce 1892.

ALUMNI - NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI
Benefity Klubu Alumni UK – vybíráme pro vás:
Sportovní centrum v Hostivaři. Pro držitele průkazů člena Klubu Alumni nabízí Sportovní centrum v Hostivaři
možnost využít plavecký bazén, saunu, tenisové dvorce a haly za ceny se slevou. Bazén je možné využívat v čase
otevřeném pro veřejnost (pondělí 19.30–21.30, středa 20.30–21.30, pátek 18:00-21:00, sobota a neděle 9.00–11.45
a 13.00–18.00) a saunu v určených hodinách provozu bazénu od pátku do neděle. Tenisové dvorce a haly lze využít
po předchozí rezervaci na tel. 274 861 200 (správce tenisu), ostatní sportoviště (tělocvičny) je nutné předem objednat
u vedoucího Sportovního centra na tel. 274 861 016.
Ceník naleznete zde: http://www.cuni.cz/UK-6174-version1-ceny.pdf
Vyzvedněte si Váš průkaz absolventa. Všem registrovaný členům Klubu Alumni UK, kterým přišel e-mail s
výzvou k vyzvednutí průkazu, si dovolujeme připomenout, že průkaz absolventa si můžete zřídit v jednom z v pěti
výdejních centrech (3x v Praze, 1x v Plzni a 1x v Hradci Králové). Adresy center a otevírací dobu naleznete zde:
http://www.cuni.cz/UK-3249.html.
Navštívíte-li Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů, průkaz si můžete vyzvednout i tento den
v Informačním, poradenském a sociálním centru UK, Celetná 13, Praha 1 v čase od 11.00 do 16.00.
Klub Alumni na facebooku. Novinky a zajímavosti můžete sledovat také na facebookových stránkách Klubu
Alumni. Dejte like a nic Vám neunikne! www.facebook.com / Klub Alumni UK
Video Klub Alumni UK. Další novinkou, kterou bychom chtěli upozornit na výhody Klubu Alumni UK, je také naše
video, na kterém s námi spolupracovali i členové našeho klubu. Na video se můžete podívat na univerzitním kanále
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Vl7cbeTKiAY. Pozvěte do klubu také Vaše spolužáky a společně se
potkávejte při nejrůznějších příležitostech!

Pokud si nepřejete zasílat newsletter Klubu Alumni UK, kontaktujte nás na e-mailu: absolventi@cuni.cz
Zpracovalo Informační, poradenské a sociální centrum, Univerzita Karlova v Praze. Únor 2015

'HQFHORæLYRWQtKRY]GćOiYiQt
D)HVWLYDODEVROYHQWĝ
SURYäHFKQ\QHMHQRGGROHW
YKLVWRULFNíFKSURVWRUiFK.DUROLQD
YVRERWXRGGRKRGLQ
SĖHGQiäN\VWiQN\IDNXOWGRSURYRGQíSURJUDPGĈWVNíSURJUDP
3ĕHGVWDYtPH
Uĝ]QpW\S\SURIHVQtKRY]GćOiYiQt
SĕtSUDYQpSURJUDP\
8QLYHU]LWXWĕHWtKRYćNX
Y]GćOiYiQtSURFL]LQFH
]iMPRYpSURJUDP\
SURJUDP\SURGćWL
Y]GćOiYiQtSRVtWL
DGDOät

YVWXS]GDUPD

ZZZGHQF]YFXQLF]

ZZZIHVWLYDODEVROYHQWXFXQLF]

SĕHGQiäN\Yí]QDPQíFKDEVROYHQWĝ
IDNXOWQtDNWLYLW\SURDEVROYHQW\
DSOLNDFLÅ'iPHSUiFL´
.OXE$OXPQL8.
SURKOtGN\KLVWRULFNíFKSURVWRU
SHVWUíGRSURYRGQíSURJUDP

