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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
do naší listopadové nabídky jsme zařadili pozvánku na mezinárodní konferenci
k udržitelnosti, nabídku služeb našeho Staff Welcome Centra, cestu do Egypta na půdě
UK a mnoho dalších zajímavých odkazů.
Jako vždy níže najdete informační sekci pro naše zahraniční kolegyně a kolegy
v anglickém jazyce.
For information in English please scroll down.
Přejeme vám krásný barevný podzim a pevné zdraví.
Váš tým UK Pointu

Sustainability
in an Unstable World
Odborníci z oblasti vědy,
vzdělávání, veřejného
a politického života budou
diskutovat o tom, jak se co
nejlépe vyrovnat s výzvami
nadcházejících let.
Sledujte živě mezinárodní
konferenci pořádanou UK
dne 16. 11. 2022.
Link na stream.

Staff Welcome Centre
Univerzity Karlovy
Plánujete přijmout
zahraniční kolegy do týmu
a nevíte si s něčím rady?
Centrum nabízí komplexní
pomoc přijíždějícím
pracovníkům, ale také
poradenství
zaměstnancům UK, kteří
se věnují této agendě.

Den na vozíku
Chcete si vyzkoušet pohyb
po UK na vozíku? Centrum
Paraple o.p.s. spolu s UK
vám dá možnost otestovat
si na vlastní kůži
bezbariérovost
budov. Akce se koná
24. 11. v Praze na FTVS a
v Plzni na LF.

Poradna i koučink pro
zaměstnance
Víte, že služby poraden
Centra Carolina jsou
určeny i pro zaměstnance,
včetně služeb našich
koučů? Rozhovor s
koučem podporuje osobní i
profesní rozvoj nebo
pomáhá úspěšnému
dosažení zvoleného cíle.

Kulturní zpravodaj
– buďte v obraze
a v divadle!
Kulturní zpravodaj vychází
s ohledem na aktuální
nabídky divadel i několikrát
za měsíc. Přihlaste se
k odběru na adrese
jana.sikorova
@ruk.cuni.cz

Psychologická a další
podpora pro zaměstnance z
Ukrajiny
Zaměstnanci ovlivněni
konfliktem na Ukrajině
mohou využít služby v
poradnách Centra
Carolina, a to v češtině i
angličtině nebo požádat o
doporučení služby mimo
univerzitu.

Další novinky z rektorátu Univerzity Karlovy:
Ukrajinské sondy Marie Koldinské
7. 11. 2022, od 18:00 Sonda univerzitní, host:
rektorka UK prof. Milena Králíčková. Jak pomáhá
Univerzita Karlova uprchlíkům a univerzitám
ohroženým válkou na Ukrajině? Jaké vztahy má
s ukrajinskými akademiky? A jaký je plán spolupráce
v poválečné obnově Ukrajiny?
Nenechte si ujít výstavu v Karolinu Od hieroglyfů k
Tutanchamonovi
Od 11. listopadu do konce tohoto roku máte možnost
navštívit jedinečnou výstavu mapující proměny
jazyka starých Egypťanů a rovněž objevení
Tutanchamonovy hrobky. Vstup je zdarma.
Sbor a orchestr UK hledá nové členy
Ovládáte hru na nějaký hudební nástroj? Baví vás
zpěv a rádi byste se realizovali jako sólisté nebo ve
sboru? Rozšiřte řady sboru a orchestru UK. Více
informací zde.

Newsletter for CU International Employees
Dear Colleagues,
in this newsletter, you can find interesting tips relating to events that CU Point and the
Staff Welcome Centre have prepared for you.
If you are interested in sustainability topics, save the date of our conference. Want to
feel travel spirit? Discover ancient Egypt in Charles University Karolinum corridors.

And there is more!
We wish you a very nice autumn.
Your CU Point

News and Information on SWC Website
Don´t forget to check out the Staff Welcome Centre
website! We keep it current and post there all
important news and information concerning life of
foreigners in the Czech Republic!

Mandatory Adaptation and Integration Course
Are you required to participate in the adaptation and
integration course organized by the Ministry of the
Interior? Find out on the SWC website!

Sustainability in an Unstable World
Experts in science, education, public and political life
will discuss how to cope with challenges of the
coming years. Watch the international conference
organized by CU on 16/11/2022. Link to stream

Exhibition at the Karolinum: From Hieroglyphs
to Tutankhamun
From 11 November to the end of this year, you have
the opportunity to visit a unique exhibition mapping
the changes in the language of the ancient Egyptians
and also the discovery of Tutankhamun’s tomb. Free
of charge.

