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Úvodem

http://ipsc.cuni.cz

I na závěr semestru jsme si pro Vás připravili newsletter. Čerstvě přijatí studenti si
přečtou o připravovaném Orientačním týdnu, ale myslíme také na nové absolventy, které naopak zveme do Klubu Alumni. Neopomeneme ani akce spojené
s blížícím se dnem upálení mistra Jana Husa, či chystaná představení Městských
divadel pražských. V neposlední řadě zde naleznete semináře, na které se můžete po prázdninách těšit stejně jako na naše další číslo newsletteru IPSC UK, které
vyjde v září.
Krásné léto všem našim čtenářům!
Vaše IPSC UK
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.

Co chystáme

Léto:

Orientační týden pro studenty prvních ročníků

Otvírací hodiny IPSC
červenec–srpen:

Během Orientačního týdne se dozvíte mnoho zajímavého o Univerzitě Karlově,
knihovnách a informačních zdrojích, stipendiích, možnostech studia v zahraničí,
informačním systému UK a zájmové činnosti studentů. Každý den pro vás připravujeme sled přednášek a prezentací, které vám pomohou lépe se zorientovat ve
světě naší — a teď již i vaší — univerzity. Získané informace vám usnadní počátky
studia a umožní rychleji a efektivněji reagovat na situace, se kterými se v jeho
průběhu setkáte.

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

10:00 – 16:00
10:00 – 16:00
10:00 – 16:00
10:00 – 16:00
10:00 – 15:00

V tomto vydání
 Orientační týden

pro studenty prvních
ročníků
 Podzimní semináře
 Klub Alumni
 Pocta Janu Husovi
 Benefity pro

zaměstnance
a absolventy

Orientační týden pro studenty prvních ročníků:
Kdy: 21. – 25. září 2015
Kde: Celetná 20, Praha 1 Staré Město,
Zelená posluchárna, 1. patro, dveře č. 141
Více: http://ipsc.cuni.cz/IPSC-117.html

Podzimní semináře o studiu v zahraničí
Sice teprve pozvolna končí letní semestr, podzimní semináře o studiu v zahraničí
pro Vás však připravujeme již nyní.
A nebude jich málo – od října do prosince s námi budete moci procestovat takřka
celý svět! Za poznáním se totiž – jako již tradičně – vypravíme nejen do Evropy;
kromě Velké Británie, Irska, Itálie, Španělska, Portugalska, Belgie, Nizozemí či
Lucemburska navštívíme i země ostatních kontinentů. To vše ve spolupráci se
spoustou zajímavých hostů.
Jste zvědavi, s jakými zážitky se vrátili ti, kteří studovali v některých ze států Asie,
Afriky, Latinské Ameriky, v USA, Kanadě, Austrálii či Novém Zélandu? Pak si naše semináře bezesporu nemůžete nechat ujít!
Jako tradičně pro Vás chystáme rovněž odpoledne věnující se studentským mobilitám v rámci programu ERASMUS + a celodenní blok tematizující možnosti zahraničních stáží pro doktorandy. V přípravě je také zbrusu nový seminář určený
výhradně studentům lékařských fakult!
Sledujte proto bedlivě naše stránky a nenechte si ujít příležitost dozvědět se více
o tom, kam a za jakých podmínek můžete za studiem v zahraničí vyrazit!
Více informací o plánovaných akcích budeme od září zveřejňovat zde:
http://www.cuni.cz/UK-4082.html.

Semináře na podporu rozvoje kariéry
Stejně tak pro Vás chystáme semináře na podporu rozvoje kariéry. A těšit se můžete nejen na oblíbený Time Management.
Pro více informací sledujte naše stránky: http://ipsc.cuni.cz/IPSC-121.html.

Co se děje na UK
Slavnostní shromáždění akademické obce
u příležitosti výročí mistra Jana Husa
Jan Hus a jeho vztah k pražské univerzitě je námětem výstavy „Jan Hus a pražská
univerzita“, která je otevřena každý den mimo svátků a je k vidění v Křížové chodbě Karolina (28. 4. 2015 – 28. 8. 2015) viz výstava. Univerzita Karlova si přeje
upozornit na skutečnost, že Jan Hus nebyl jen reformátorem a kazatelem, nýbrž
také děkanem Artistické fakulty a později rektorem Univerzity.
Univerzita zároveň spolupracuje s Církví československou husitskou a Církví českobratrskou evangelickou, které připravují Husovské slavnosti (Praha 5. – 6. července 2015) a Národními slavnostmi „Jan Hus – Evropan nové doby“, které zaštiťují řadu aktivit na území celé republiky.
Harmonogram akcí naleznete na další straně.

Klub Alumni
Končíte studium a nechcete se od
Univerzity zcela odtrhnout? Klub
Alumni UK je tu právě pro Vás.
Hlavním posláním Klubu Alumni
UK je poskytovat informační, vzdělávací, kulturní a společenské služby všem svým členům z řad absolventů Univerzity Karlovy. Klub
Alumni je tedy určen právě vám,
kteří jste si Univerzitu Karlovu zvolili za svou a strávili na ní několik
let náročným studiem oboru,
do jehož problematiky jste toužili
proniknout.
Úspěšným ukončením svých studií
samozřejmě ještě nemusíte vazby
s univerzitou zpřetrhat. Naopak.
Klub Alumni si klade za cíl sounáležitost absolventů s univerzitou
udržovat a bývalé studenty i nadále zapojovat do univerzitního dění.
Členství v klubu je otevřené všem
absolventům Univerzity Karlovy.
Svým členům klub umožňuje účast
na odborných přednáškách a seminářích i významných akcích UK.
Klub rovněž organizuje mnohé
společenské události – například
červnovou zahradní slavnost či
vánoční setkání – a v neposlední
řadě pak v rámci členské karty
nabízí i další zajímavé výhody.
Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete se svou alma mater zůstat i nadále ve vzájemném kontaktu, a pevně věříme, že se na
půdě naší – a vaší – Univerzity
Karlovy budeme setkávat i nadále.
V současné době připravujeme
pro členy klubu velkolepou Zahradní slavnost, která se bude
konat 2. 6. 2015 ve Valdštejnské
zahradě.
Více informací a možnost registrace naleznete na:
http://www.cuni.cz/UK-4027.html

Harmonogram akcí:
Výstava v Křížové chodbě Karolina
Výstava připomene významnou postavu českých dějin, mistra Jana Husa, od jehož
smrti letos uplyne šest set let. Volně přístupná výstava v Křížové chodbě Karolina se
zaměří na vztah Jana Husa a pražské univerzity, jejímž byl studentem, učitelem i
rektorem. Vezme v potaz dospělé publikum ve všech jeho vzdělanostních kategoriích,
stejně tak jako návštěvníky z řad mládeže.
27. 4. 2015 – 28. 8. 2015, Vernisáž 27. 4. 2015 v 19:00
Slavnostní shromáždění akademické obce v prostorách Velké auly
2. 7. 2015, 16:00
Open-air koncert na nádvoří u Husovy sochy
2. 7. 2015, čas bude upřesněn
Mezinárodní konference o mistru Janu Husovi
(ve spolupráci s univerzitou v Kostnici)
Mezinárodní konference o mistru Janu Husovi bude uspořádána ve spolupráci s univerzitou v Kostnici a rozdělena na dvě sekce. Předneseno bude třicet pět referátů,
zaměřených na řadu otázek, souvisejících s historickými, teologickými a filosofickými
aspekty Husovy osobnosti a díla. Ideově by tato konference měla navazovat na dvě
velké mezinárodní konference, které byly na husovské téma uspořádány v roce 1993
a 1999 v Bayreuthu a v Římě. Většinou se bude jednat o inventuru bádání a hlavně o
výhledy, které v jednotlivých disciplínách před tímto bádáním stojí.
16. - 19. 9. 2015

Z benefitů pro zaměstnance
a absolventy
CK Čedok
Zaměstnanci a členové absolventského Klubu Alumni mohou využívat následujících slev na zájezdy z katalogu CK Čedok:
Katalogové zájezdy na letní sezónu 2015:



20 % na osobu ze základní ceny katalogových leteckých
pobytových zájezdů



8 % na osobu ze základní ceny katalogových pobytových zájezdů
autokarem a vlastní dopravou



5 % na osobu ze základní ceny katalogových poznávacích a tuzemských
zájezdů (vyjma pobytů z katalogu Chaty a chalupy)

Na zájezdy „V poslední minutě“ je potom poskytována sleva zvlášť, a to ve výši:



5 % na osobu z leteckých a autokarových pobytových zájezdů
s nástupem na zájezd 21 a více dní předem



3 % na osobu z leteckých a autokarových pobytových zájezdů
s nástupem na zájezd méně než 21 dní.

Pro více podrobností o podmínkách a možnostech, prosím, sledujte:
http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html.

Novinka
z UK Pointu
Uložte si své vzpomínky
z Univerzity Karlovy na
dobré místo! V UK POINTU vám nově nabízíme
univerzitní USB flash disky
s kapacitou 8 GB. Cena
disku je 197 Kč.
Kompletní nabídku UK
Pointu a aktuální informace o výprodeji naleznete
zde:
http://point.cuni.cz

Přihlaste se
k odběru
Rádi byste náš newsletter dostávali přímo do své e-mailové
schránky?
K jeho odběru se můžete nově
přihlásit zde:
http://1drv.ms/1JGr9RS

Jsme i na
Facebooku
Chcete být v obraze, co pro
Vás chystáme PRÁVĚ TEĎ?
Vědět vše hned a z první ruky? Dejte nám svůj like!
www.facebook.com/ipc.uk

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. cen. zóny.
Doporučená představení Městských divadel pražských:
Bylo nás pět
11. 9. v Divadle ABC
„…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 Poláčkovy knihy v režii Arnošta Goldflama.
Hrají Vasil Fridrich, Jaromír Nosek / Zbigniew Kalina, Martin Písařík / Tomáš Novotný, Petr Klimeš, Pavel Juřica, Henrieta Hornáčková, Jitka Smutná, Hanuš Bor a další.
Kdo se bojí Virginie Woolfové?
14. 9. v Divadle Rokoko
Slavné komorní drama Edwarda Albeeho plné překvapivých zvratů i absurdních krutých her je sondou do partnerských vztahů. V novém překladu Jiřího Joska se představí Veronika Gajerová, Aleš Procházka, Veronika Kubařová a Viktor Dvořák.
Inscenace Kdo se bojí Virginie Woolfové? obsadila 2. místo ve výroční anketě portálu i-divadlo.cz a Veronika Gajerová vyhrála 1. místo za ženský herecký výkon.
V+W Revue
25. 9. v Divadle ABC
Hudební revue, která připomíná slavnou éru Osvobozeného divadla a jeho dva legendární protagonisty Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Těšit se můžete na specifický inteligentní humor, řadu písní Jaroslava Ježka v nových aranžích Jiřího Janoucha
a chybět nebudou ani taneční výstupy, které k revue neodmyslitelně patří. Navíc
právě 25. září, v den výročí narození Jaroslava Ježka, proběhne v rámci představení
slavnostní křest nového CD k inscenaci.
Celý program na září najdete na www.MestskaDivadlaPrazska.cz.

Kontakt
Zavolejte nám a my vám poskytneme více informací o
našich službách a činnostech.
Informační, poradenské a
sociální centrum
Univerzita Karlova v Praze
Celetná 13
116 36 Praha 1
(+420) 224 491 850
ipsc@ruk.cuni.cz
Navštivte nás na:
www.ipsc.cuni.cz

(Sleva platí na představení z repertoáru Městských divadel pražských, nelze využít
na tituly Shirley Valentine, Pan Kaplan má třídu rád a Vím, že víš, že vím…)

POZNÁMKY:

