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Studuješ nově doktorský studijní program na Univerzitě Karlově a chceš se seznámit s tím, co tě čeká? Pak rozhodně
nezmeškej Welcome Day pro nové studenty doktorského studia, kde se dozvíš nejen potřebné informace, ale seznámíš
se i s dalšími začínajícími doktorandy!

Každoroční akce s názvem Welcome Day pro nové studenty doktorského studia je zaštítěna   Platformou doktorského
studia , na které se podílí   oddělení doktorského studia  a   UK Point . Pořádá se vždy zkraje zimního semestru a má za
cíl obeznámit nové doktorandy s jejich studijními povinnostmi, právy, možnostmi a nabídkami, které jsou doktorandům
ušity na míru. Dalším cílem je sdružování všech studentů doktorských programů na UK a snaha vytvářet mezi nimi
hlubší sociální vazby napříč všemi fakultami.

Program

https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-647.html
https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-647.html
https://cuni.cz/UK-2779.html
https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-1.html


Compiled Oct 6, 2022 12:45:12 PM by Document Globe ®   2

14:00 - 15:20 Oficiální přivítání prorektorem pro
vědu a výzkum

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph. D.

Co doktorand potřebuje vědět o
univerzitě

Mgr. Jitka Rychnová (oddělení
doktorského studia)
Mgr. Petra Konupková (UK Point)

Představení doktorského studia na
UK

Mgr. Jiří Fialka (oddělení doktorského
studia)

Možnosti financování studia a
výzkumu

Mgr. Petr Nohel, Ph.D. (odbor pro vědu
a výzkum)

Jak na výjezdy do zahraničí Mgr. Ester Brožová (odbor
zahraničních vztahů)
Mgr. Vratislav Kozák (odbor
zahraničních vztahů)

15:20 - 15:50 Pauza na kávu a čaj

15:50 - 16:30 Podpora otevřené vědy na UK Mgr. Dagmar Hanzlíková (Ústřední
knihovna)
Mgr. Valentýna Drtinová (Ústřední
knihovna)

Co nabízí Platforma doktorského
studia aneb vzdělávej se v soft
skills!

Užitečné rady, tipy a aktivity pro
doktorandy

Mgr. Silvie Nedvědová (UK Point)
Mgr. Petra Konupková (UK Point)
Mgr. Jitka Rychnová (oddělení
doktorského studia)

od 17:00 Talk & Share a občerstvení u
ohníčku

Mgr. Jakub Šindelář (místopředseda v
ČAD, doktorand FSV)
RNDr. Lenka Slavíková, Ph.D.
(doktorandka MATFYZ)

Čas a místo
Datum: 18. října 2022
Čas: 14:00 - 23:00
Místo: Kampus Hybernská, Hybernská 998/4, Praha 110 00

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2559.958640526884!
2d14.427708315886242!3d50.087061221362525!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!
1s0x470b94eb2d818345%3A0x183258b3a9d4e87c!
2zSHliZXJuc2vDoSA5OTgsIDExMCAwMCBOb3bDqSBNxJtzdG8!5e0!3m2!1scs!2scz!4v1662385507320!5m2!1scs!
2scz" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-
downgrade"></iframe>

Registrace
Akce je kapacitně omezena, proto je nutné se zaregistrovat v systému   Registrační portál UK Point .

Tip pro nové studenty UK: Pokud se na Univerzitu Karlovu hlásíte jako student úplně poprvé, a nedisponujete zatím
přihlašovacími údaji do univerzitního systému (CAS, SIS ad.), přihlašte se do registračního portálu jako "veřejnost." V
tomto případě si založte účet, přes který se přihlásíte.

https://registrace.cuni.cz/RegisterEvent/97bfa94d-d6bf-4584-a1a5-a962a975470f

