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Úvodem 
Vážení čtenáři newsletteru 

IPSC, s radostí Vám přinášíme 

další novinky z akademické 

půdy. 

Krom množství seminářů, 

konferencí a workshopů by-

chom Vás všechny rádi pozvali 

na Advent na UK a navodili 

tím již příjemnou vánoční 

atmosféru. Chystáme program 

nejen pro dospělé, ale také 

pro  ěti, přijďte si odpočinout 

28. 11. do Karolina, užít si 

koled, cukroví, svařeného vína 

a dětských vánočních her 

s  celou rodinou. 

Prosíme, věnujte také pozor-

nost otvírací době IPSC – 

vzhledem ke konání vzděláva-

cích seminářů bude v někte-

rých dnech výjimečně zavřeno. 

Pokud byste nás chtěli kontak-

tovat 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 

 

 

Co chystáme 

AKCE PRO STUDENTY 

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 

Advent na Univerzitě Karlově 

28. 11. 2016 

ipsc.cuni.cz/IPSC-152.html 

Možnosti studia v Austrálii a na 

Novém Zélandě 

29. 11. 2016 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13683 

Možnosti studia v Itálii, Španělsku a 

Portugalsku 

06. 12. 2016 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13684 

Mnemotechniky – cesta k dokona-

lému využití paměti 

07. 12. 2016 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13891 

Big data 

08. 12. 2016 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13525 

Jak se chovat na přijímacím 

pohovoru 

15. 12. 2016 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13526 

PRO DOKTORANDY 

Seminář a workshop Dovednosti 

dobrého lektora 

23. a 30. 11. 2016 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13987 

Advent na Univerzitě Karlově 

28. 11. 2016 

ipsc.cuni.cz/IPSC-152.html 
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AKCE PRO ČLENY KLUBU  

ALUMNI UK 

Advent na Univerzitě Karlově 

28. 11. 2016 

ipsc.cuni.cz/IPSC-152.html 

Brexit Nejen „bitva o Británii“, ale 

i o Evropu – přednáška pro Klub 

Alumni UK 

15. 12. 2016 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13903 

PRO ZAMĚSTNANCE  

Kvalita vzdělávací činnosti a její 

hodnocení jako jeden z pilířů mo-

derní univerzity 

16. 11. 2016 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13957 

Kazuistický seminář_problematika 

studentů s duševním onemocněním 

22. 11. 2016 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=13972 

Specifika vysokoškolského studia 

studentů se zdravotním postižením 

23. a 24. 11. 2016 

ipsc.cuni.cz/IPSC-32.html 

Advent na Univerzitě Karlově 

28. 11. 2016 

ipsc.cuni.cz/IPSC-152.html 

Jak sladit rodinný a pracovní život 

09. 12. 2016 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14105 

Kvalita vzdělávací činnosti a její hodnocení jako jeden 
z pilířů moderní univerzity 
Téma konference, která se bude ko-

nat 16. listopadu 2016, se odvíjí od 

současných proměn legislativního 

rámce a od setrvale stoupajících náro-

ků na kvalitu v univerzitním vzdělá-

vání. Nedílnou součástí odborné 

diskuse k příspěvkům bude reflexe 

nových trendů ve vysokoškolském 

vzdělávání a z nich plynoucích poža-

davků 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

Advent na Univerzitě Karlově
28. listopadu 2016 se Univerzita Kar-

lova otevře všem svým studentům, 

absolventům, zaměstnancům, zájem-

cům o studium i přátelům při společ-

né oslavě adventu. 

V čase od 1400 do 1800 budete moci 

ve venkovních prostorách Karolina 

potkat zástupce fakult, studentských i 

absolventských spolků a užít si další 

program. Ten nabídne workshopy 

pro děti i dospělé, soutěže, prohlídky 

historických prostor, prohlídky expo-

zice univerzitního muzea a přednášky 

s vánoční tematikou. Oslava adventu 

bude završena koncertem ve Velké 

aule Karolina od 1800.  

Podrobnosti o programu: 

www.ipsc.cuni.cz/IPSC-152.html

Seminář Jak sladit rodinný 
a pracovní život 
Pro všechny zájemce z řad studentů 

doktorandských programů a zaměst-

nanců UK, kteří se chtějí dozvědět, 

jak efektivně a beze stresu zvládat 

zaměstnání či studium a k tomu i 

osobní a rodinný život, připravilo 

IPSC UK na pátek 9. 12. půldenní 

interaktivní seminář pod vedením 

Mgr. Ivany Šindlerové z Evropské 

kontaktní skupiny. Dozvíte se na 

něm, jak najít čas na věci, které jsou 

opravdu důležité, jak se zbavit „časo-

žroutů“ a využít ušetřený prostor a 

jak lépe plánovat v zaměstnání i 

osobním životě. 

 

Kdy: pátek 9. 12. 2016 

Lektorka: Mgr. Ivana Šindlerová 

Více informací: 

ipsc.cuni.cz/IPSC-6.html?event=14105
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Charles University International Club (IC CUNI)
Studentský klub, který změní váš 

studentský život! 

Kdo by nesnil o univerzitním životě 

plném zajímavých projektů, zábavy s 

přáteli a poznávání nových kultur. 

Právě o tom je IC CUNI: organizace, 

jejímž cílem je zkvalitnit pobyt mezi-

národních studentů na UK. Aktivním 

členstvím v IC CUNI získáte nové 

kontakty a přátele z celého světa, 

nové zkušenosti v oblasti komunikace 

a organizace nejrůznějších aktivit a 

jiné dnes vysoce ceněné soft skills 

nebo si můžete jen procvičit cizí jazy-

ky. Rozhodnutí je na vás, my ale sli-

bujeme, že tento zážitek bude stát 

za to! 

Možnosti, jak se zapojit, a podrobný 

rozpis našich aktivit: 

www.ic-cuni.cz 

Facebook: 

Charles University International Club 

Veletrh pražských veřejných vysokých škol
Veletrh je určen především studen-

tům ve 3. a 4. ročnících středoškol-

ského studia a svou nabídku studij-

ních oborů na něm prezentuje 8 praž-

ských veřejných vysokých škol (UK, 

VŠE, ČVUT, ČZU, VŠCHT, AMU, 

AVU, UMPRUM). Program veletrhu 

je rozdělen do dvou částí – navštívit 

bude možné stánky se zástupci fakult 

pro osobní konzultaci a poslechnout 

si přednášky jednotlivých škol v po-

sluchárnách pro obecný přehled a 

případnou diskusi. 

Kdy: 2. 2. 2017 900–1630 

Kde: Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1 

www.prazske-verejne-vysoke-skoly.cz 

Veletrh práce 3. LF UK Trimed Job 2016 
JOB 2016 je událost s cílem usnadnit 

studentům lékařské fakulty vstup do 

zaměstnání a pomoci jim s důležitými 

roz-hodnutími, která musí posluchač 

učinit již v průběhu studia. Během 

celého dne budou mít účastníci mož-

nost osobní konzultace se zástupci 

jednotlivých zdravotnických zařízení, 

a probrat nejen nabídku pracovních 

míst, ale též si domluvit stáže či pra-

xe. Důležitým bodem programu bu-

dou přednášky, které přiblíží účastní-

kům charakter jednotlivých oborů a 

nastíní, co absolventa čeká po obdr-

žení diplomu. Další přednášky se 

budou týkat možnosti práce lékaře v 

zahraničí. Letošní ročník je zaměřen 

na studenty magisterského studijního 

oboru Všeobecné lékařství a bakalář-

ského studijního oboru Všeobecná 

sestra. 

Více informací naleznete zde: 

http://job.trimed.cz 

Zajímavosti z UK Pointu 
Nový e-shop UK! 

Udělejte si radost! K našemu kamen-

nému obchodu v Celetné ulici jsme 

pro Váš komfort zřídili také nový e-

shop, kde můžete vybírat z celého 

sortimentu univerzitních propagač-

ních předmětů z pohodlí domova. 

Najdete zde nejen celouniverzitní 

zboží, ale zároveň i vybrané fakultní 

propagační předměty, to vše přehled-

ně na jednom místě. 

Věříme, že si u nás vyberete! 

http://shop.cuni.cz 
 

www.ic-cuni.cz
www.prazske-verejne-vysoke-skoly.cz
http://job.trimed.cz/
http://shop.cuni.cz/
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Provozní doba IPSC 
pondělí 900–1800 

úterý 900–1800 

středa 900–1800 

čtvrtek 900–1800 

pátek 900–1600 

Omlouváme se, ale z důvodu koná-

ní vzdělávacích akcí bude IPSC 

v těchto dnech zavřeno: 

25. 11. 2016, 02. 12. 2016, 09. 12. 2016, 

16. 12. 2016 

Změna ve vydání průkazů s licencí ISIC/ITIC/ALIVE 
Od 1. 7. 2016 se v návaznosti s Opat-

řením rektora 12/2016 mění ceny za 

vydání průkazů s licencí IS-

IC/ITIC/ALIVE. Vydání průkazu s 

licencí ISIC/ITIC/ALIVE je od 

1. 7. 2016 zpoplatněno částkou 230 

Kč. Prodloužení licence IS-

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

zpoplatněno částkou 230 Kč. 

 

 

po 900–1200 1230–1800 

út 900–1200 1230–1800 

st 900–1200 1230–1800 

čt 900–1200 1230–1800 

pá 900–1200 1230–1600

Benefity pro zaměstnance a členy Klubu Alumni
UK se snaží neustále rozšiřovat na-

bídku 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 

Zveme vás do divadla! 

Po předložení průkazu zaměstnance 

UK nebo člena Klubu Alumni na 

pokladnách divadel ABC a Rokoko 

získáte 50% slevu na nákup vstupe-

nek do 1. a 2. cenové zóny.  

Doporučujeme tato listopadová před-

stavení Městských divadel pražských: 

August August, august ‒ novinka 

Zápas krásného snu s neúprosnou 

realitou vykreslí inscenace August 

August, august z pera Pavla Kohouta. 

V hlavní roli klauna Augusta Augusta 

se představí herec s velikým komedi-

álním talentem Zbigniew Kalina. Na 

půdoryse až pohádkovém se rozehrá-

vá zápas klauna s ředitelem, který 

Augustovu snu staví do cesty nesplni-

telné úkoly. Nesplnitelné pro klauna. 

Copak klauni mají tradiční rodinu, 

tradiční obleky a tradiční způsoby? 

Ale August si poradí. Každý úkol 

splní díky své nespoutané fantazii, 

nekonvenčnosti a průzračnému po-

hledu na svět. 

Kdy: 14., 18. a 29. 11. od 19 hodin 

Kde: v Divadle ABC 

Top Dogs ‒ novinka 

Moderní groteska o rekvalifikaci ma-

nažerů propuštěných z vysokých 

funkcí. Originální komedie vás zavede 

do bizarního prostředí rekvalifikač-

ních terapií pro propuštěné manažery 

ve vysokých funkcích – tzv. top dogs. 

Ti, co dříve vedli a řídili velké kon-

cerny a společnosti a vyhazovali z 

práce tisíce lidí, byli najednou sami 

vyhozeni. Ale společnost potřebuje 

především produktivní členy. A vše je 

nakonec jen a jen business. Stačí dob-

rý nápad, a tak je pro tyto propuštěné 

zřízen kurz, v němž mají být hroutící 

se znovu postaveni na nohy skrze 

nejrůznější psychoterapie, modelové 

situace a nácvik „správného chování“. 

Kdy: 12. 11. od 17 h a 21. 11. od 19 h 

Kde: v Divadle Rokoko 

Hrají: Henrieta Hornáčková, Jiří Hána, 

Dana Batulková, Radim Kalvoda, Zde-

něk Vencl ad. 

Strýček Váňa 

„Život člověka utahá!“ Tragikomedie 

A. P. Čechova o velkých touhách a 

nenaplněných snech. 

Kdy: 2. a 24. 11. od 19 hodin 

Kde: v Divadle Rokoko 

Hrají: Vasil Fridrich, Aleš Procházka, 

Zuzana Kajnarová, Zdeněk Dolanský, 

Nina Horáková 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 

mapách, na hostující představení a proná-

jmy.) 

Rezervace vstupenek je možná na 

adrese pavel.burianek@ruk.cuni.cz, 

kde se lze také přihlásit k odběru 

informací o pravidelné nabídce mai-

lem. Pokud není uvedeno jinak, je 

možno rezervovat max. 2 zvýhodně-

né vstupenky na dané představení. 

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). 
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