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22. března 2023
10:00 - 16:30
Kampus Hybernská
budova A, 3. a 4. patro
Hybernská 998/4, Praha 1

Vyberte si ze spousty aktivit, které vám mohou pomoci nastartovat vaši kariéru:
Program s podmínkou registrace
Trénink přijímacích pohovorů
Známé rčení „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“ můžete zažít na vlastní kůži.
Kdy jindy si natrénovat přijímací pohovor, než na Kariérním dni, kdy vás zkušení konzultanti provedou „nástrahami“
pohovoru.
Pohovor je možné si natrénovat také v Aj.
Tuto službu poskytuje partner akce   https://www.careerpartner.cz/ 
  Registrujte se zde

Jakmile se úspěšně zaregistrujete, zašlete na e-mail   kariernisluzby@cuni.cz  nebo přineste s sebou:
• popis pozice, o kterou se při pohovoru ucházíte

(můžete zaslat konkrétní inzerát z webových stránek)
• CV
• motivační dopis

Assessment Centrum nanečisto
Dostali jste pozvánku na pohovor a zjistili jste, že bude probíhat formou assessment centra? Nevíte, co si pod tímto
pojmem představit? Assessment centrum představuje specifickou formu výběrového řízení - je jakousi situační
zkouškou, která slouží jako zhodnocení vhodnosti jednotlivých kandidátů na danou pozici. Jedná se o jednu z časově
a organizačně nejnáročnějších forem selekce uchazečů. Zpravidla probíhá skupinově, a na místě se tedy potkáte s
několika dalšími kandidáty. Assessment centrum trvá řádově déle než běžný pohovor, protože se nejčastěji jedná o sérii
skupinových aktivit, kolektivní práce i individuálních úkolů, které mají hodnotitelům ukázat, jak si vedete při práci v týmu.

https://www.careerpartner.cz/
https://registrace.cuni.cz/Services
mailto:kariernisluzby@cuni.cz
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Jste právě vy ten správný člověk na danou pozici? Přijďte si vyzkoušet na „ochutnávce“ metody AC pod
vedením   Ing. Bc. Hany Svobodové
Služba je poskytována v českém jazyce.

  Registrace 10:30–12:00   Registrace 12:30–14:00   Registrace 14:30-16:00

Program bez registrace
• Kariérní poradenství, konzultace CV (Čj/Aj)     >>>
• Kariérní poradenství pro osoby se zdravotním znevýhodněním (Čj)      >>>
• Profesionální focení portrétů (Čj/Aj)     >>>
• Sebeprezentace na kameru (Čj/Aj)     >>>
• Testování jazykové úrovně    >>>
• Testování počítačových dovedností (Čj)      >>>

Přednášky a prezentace
10.15 - 10.35 oficiální zahájení

10.45 - 11.30 Jak se zorientovat na trhu práce
Aktuální situace, vývoj a hlavní
dlouhodobější trendy na českém
pracovním trhu v datech - aneb vše, co
se hodí vědět pro zajímavější možnosti
pracovního uplatnění při/po studiu VŠ.
  Bc. Tomáš Ervín Dombrovský

  PREZENTACE
  Datová snídaně Q1 - 2023

11.40 - 12.25 "Ve službách státu" aneb Kariéra
ve státní správě jako profesní
rozhodnutí
Přemýšlíte o práci pro stát příp. v
některé instituci EU? Dozvíte se:
- zda je státní služba dostatečně
moderní a flexibilní,
- jaké jsou výhody služebního poměru,
- absolventi jakých oborů se mohou
realizovat ve státní službě,
- jaké jsou požadavky na státní
zaměstnance,
- jaká je aktuální situace v oblasti
odměňování státních zaměstnanců,
- zda jde státní služba s aktuálními
trendy,
- jaké jsou možnosti dalšího růstu ve
státní službě,
- že je stát dobrým, zajímavým a
perspektivním zaměstnavatelem.
  PhDr. Jindřich Fryč

  PREZENTACE

12.35 - 13.20 Pracovněprávní minimum a novinky
v legislativě
Jaké jsou formy pracovního vztahu?
Jak je to s pojištěním při studiu?
  Na tyto a mnohé další otázky včetně
novinek v legislativě zde dostanete
odpověď.
  Mgr. Romana Náhlíková Kaletová

  PREZENTACE

https://cz.linkedin.com/in/hana-svobodova-a01b9738/cs?trk=people-guest_people_search-card
https://registrace.cuni.cz/RegisterEvent/3f247307-3088-48c9-95e3-7940fa551317
https://registrace.cuni.cz/RegisterEvent/47b0f3b5-897e-4fed-a675-10be2f9f6efe
https://registrace.cuni.cz/RegisterEvent/620c139e-2522-48e9-952b-153f5d24c4d5
IPSC-724.html
IPSC-725.html
IPSC-726.html
IPSC-727.html
IPSC-728.html
IPSC-729.html
https://www.linkedin.com/in/tomas-ervin-dombrovsky/
https://magazin.lmc.eu/datova-snidane-evropa-starne-a-lide-mizi-z-pracovniho-trhu-1-q-23
https://www.mvcr.cz/sluzba/docDetail.aspx?docid=605&docType=ART&chnum=2
http://advokati-pisek.cz/profil-advokatu/mgr-romana-nahlikova-kaletova/
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13.30 - 15.00 Zeptej se kariérového poradce
Kariérové poradkyně Lucie a Petra
nejprve představí služby kariérového
poradenství a svoji práci. Pak budou
odpovídat na vaše otázky, zejména
z oblasti vzdělávání a získávání
zkušeností, CV, LinkedIn a další
formy sebeprezentace, hledání (první)
práce, práce na volné noze či
odměňování.
Chcete mít jistotu, že na vaši otázku
přijde řada? Pošlete nám ji předem na
  kariernisluzby@cuni.cz  .
  Ing. Lucie Václavková, Ph.D.    a  
PhDr. Petra Drahoňovská

  PREZENTACE

15.10 - 15.55 Co teď a co dál? Aneb
průvodce mentoringem, koučinkem
a testováním
Můžete se stát kýmkoli chcete!
Opravdu? Nikoli. Můžete se však stát
mnohem lepší verzí sebe sama.
Objevte své talenty a rozhodněte
se správně na své kariérní cestě
„co teď a co dál“. Přijďte se
seznámit se základními principy
mentorování, koučování, konzultace,
testování. Dozvíte se, k čemu slouží a
jak vám mohou být nápomocné.
  Mgr. Helena Horálková   a   Mgr.
Denisa Stáncová

  PREZENTACE

16.05 - 16.20 Zapoj se do akce!
Zajímají vás možnosti, kde se můžete
aktivně a kreativně zapojit v rámci
univerzitních a mimouniverzitních
aktivit? Zajímá vás startupový a
inovační ekosystém? Ukážeme vám,
kde všude se můžete zapojit se
svým nápadem a zároveň představíme
vzdělávací kurzy, které vám pomohou
získat dovednosti a mindset důležitý
pro to umět své nápady realizovat.
  Mgr. Veronika Haissingerová   a   Mgr.
et Bc. Veronika Primasová Hrubá

  PREZENTACE

Pro studenty a absolventy Univerzity Karlovy vstup zdarma.

Změna programu vyhrazena.

V případě dotazů nás kontaktujte na emailu   sona.vitkova@ruk.cuni.cz .

Chcete vidět, do čeho jdete? Podívejte se na reportáž a fotky z loňského roku.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/UT0j6mwBe8s" title="YouTube video player"
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
allowfullscreen></iframe>

mailto:kariernisluzby@cuni.cz
https://lucie.vaclavkova.com/�
https://www.linkedin.com/in/petradrahonovska/�
https://cz.linkedin.com/in/helena-hor%C3%A1lkov%C3%A1-hr
https://cz.linkedin.com/in/denisastancova�
https://cz.linkedin.com/in/denisastancova�
https://www.linkedin.com/in/veronika-haissingerov%C3%A1-23312564/
https://www.linkedin.com/in/veronika-p-3b0724142/
https://www.linkedin.com/in/veronika-p-3b0724142/
mailto:sona.vitkova@ruk.cuni.cz
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