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O NÁS
Tak to jsme my – skoro celý tým UK Pointu. Najdete u nás na jednom 
místě všechny informace a služby spojené s Univerzitou Karlovou (UK).

Když si s něčím nebudete vědět rady, stačí nás kontaktovat a my udě-
láme vše pro to, abychom vám pomohli. Máte pocit, že se nevyznáte 
ve všech možnostech, co vám Karlovka nabízí? Nejste si jisti, co a jak 
na univerzitě funguje? Zodpovíme každý váš dotaz, poradíme, nasmě-
rujeme. E-mailem, telefonicky, osobně.

Jsme vám k dispozici po celou dobu studia a stejně tak poskytujeme 
podporu i zaměstnancům. Děláme toho spoustu, jak se dozvíte  
i v této brožuře.

Nebojte se na nás obrátit. Od toho tu jsme.

Těšíme se na vás!

Za celý tým 
Lída Součková 
vedoucí UK POINTu

Čtěte naše newslettery – získáte tak přehled, 
co pro vás chystáme na následující měsíc! 

ukpoint.cuni.cz/newsletter
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Celetná 13, Praha 1
T +420 224 491 850
E info@cuni.cz
W ukpoint.cuni.cz
FB UK POINT

vitkovaso
Lístek s poznámkou
Zuzana Poláková

vitkovaso
Lístek s poznámkou
změnit foto



Odpovíme na všechny vaše otázky.

Můžete se nás zeptat na cokoliv, co souvisí s UK. Představíme vám naši 
studijní nabídku a pomůžeme vám zorientovat se v prvním roce studia. 
Vyslechneme vás a poradíme. Kontaktujte nás e-mailem, telefonicky, za-
stavte se osobně anebo využijte informací na našem webu a Facebooku.

Semináře a kurzy, 
které na fakultě nenajdete
Naše kurzy tvoříme na míru vašim potřebám. Ať jste prvák, nebo dokto-
rand – z naší nabídky si vybere každý. Posílíme vaše kompetence k učení, 
provedeme vás technikami seberozvoje a osobního růstu, naučíme vás 
zvládat stresové situace a relaxovat v náročných obdobích studia.

Buďte v obraze
Chcete mít přehled, co pro vás připravujeme a co se na Karlovce děje? 
Přihlaste se k odběru některého z našich čtyř newsletterů – vydáváme 
novinky pro studenty, pro zahraniční studenty, pro zaměstnance a pro 
členy Klubu Alumni UK.
Pro všechny je pak určená mobilní aplikace UK Point. Pomůže rychle se zo- 
rientovat v našich službách i akcích a studenti si v ní díky propojení se Stu-
dentským informačním systémem (SIS) zkontrolují také svůj rozvrh a známky.
Aplikaci si můžete stáhnout prostřednictvím QR kódu nebo ji vyhledejte 
v Google Play či App Storu.

Celetná 13, Praha 1
T +420 224 491 850
E info@cuni.cz
W ukpoint.cuni.cz
FB UK POINT

INFORMAČNÍ 
SLUŽBY
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Celetná 13, Praha 1
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E info@cuni.cz
W ukpoint.cuni.cz
FB UK POINT
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Cizojazyčné studijní programy
Karlovka nabízí velkou škálu cizojazyčných studijních 
programů, které jsou mezi zahraničními studenty stá-
le oblíbenější. Uchazečům poskytujeme informace 
a nabízíme poradenství, setkáte se s námi i na vele-
trzích či jiných akcích. Pro naše současné studenty 
v cizojazyčných studijních programech připravujeme 
celou řadu seminářů a aktivit, o kterých pravidelně 
informujeme skrze newsletter. Můžete nás také na-
vštívit osobně nebo nám zavolat či napsat e-mail.

T +420 224 491 893 
    +420 224 491 451 
    +420 224 491 744  
E info@cuni.cz



6

UK v akci
Žijeme univerzitou a dáváme o ní vědět všem, kte-
ří na ní chtějí studovat. Máme na starosti expozici 
Karlovky na tuzemských veletrzích, informační dny 
pro uchazeče i zájemce o celoživotní vzdělávání. 
Pořádáme společenské akce a setkání studentů, 
zaměstnanců, absolventů a přátel UK. Akce při-
pravujeme ve spolupráci se studenty. Buďte s námi 
u toho i vy!

Organizujeme:
• Orientační týden pro prváky
• Welcome Day pro zahraniční studenty
• Na Karlovku
• Den celoživotního vzdělávání
• Kariérní dny
• Festival absolventů
• Zahradní slavnost
• Advent na UK
• Svatoštěpánské setkání absolventů
• prezentaci UK na veletrzích
• akce pro zahraniční studenty a zaměstnance
• semináře a přednášky
• FIT & SMART STUDENT

T +420 224 491 773 
E info@cuni.cz

vitkovaso
Lístek s poznámkou
upravit 



Zařídíme vám na počkání váš průkaz.

Možná o tom ani nevíte, ale už jste u nás byli. Provozuje-
me výdejní centra průkazů UK v Praze, Plzni a v Hradci 
Králové. Na počkání zde dostanete svůj průkaz studenta 
či zaměstnance a přihlašovací údaje do informačního systé-
mu. Vystavíme nebo prodloužíme vám tu také karty s licencí 
ISIC/ITIC nebo ALIVE, s nimiž máte nárok na řadu slev.
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#STUDYLIKEAKING

CENTRUM  
PRŮKAZŮ 
UK

T +420 224 491 610 
E prukazy@cuni.cz



Poradíme, jak studovat, i když vás v životě potkaly komplikace.

V Centru Carolina poskytujeme podporu studentům, kteří se při studiu potýkají 
s nejrůznějšími problémy. Věnujeme se především podpoře osob se zdravotním 
či ekonomickým znevýhodněním. Našich služeb však může využít každý, kdo se 
během studia dostane do situace, s níž si neví rady.

Studenti se speciálními potřebami
Zastřešujeme a koordinujeme podporu pro studenty UK se speciálními potřeba-
mi (například s psychickými obtížemi, se specifickými poruchami učení, se zrako-
vým nebo sluchovým znevýhodněním apod.). Rádi vám pomůžeme a zodpovíme 
vaše dotazy. Ve spolupráci s fakultami nabízíme například tyto služby:

• digitalizaci studijních materiálů
• zprostředkování asistence při studiu
• zapůjčení technických a kompenzačních pomůcek
• nácvik studijních strategií, poradenství
• studovny s bezplatným tiskem/kopírováním studijních materiálů
• zprostředkování nácviku prostorové orientace a samostatného pohybu
• vzdělávací semináře pro studenty se SP
• přepisovatelské a zapisovatelské služby
• tlumočení do českého znakového jazyka

CENTRUM 
CAROLINA
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T +420 224 491 896
E centrumcarolina@cuni.cz
W centrumcarolina.cuni.cz



T +420 224 491 896
E centrumcarolina@cuni.cz
W centrumcarolina.cuni.cz
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Digitalizační středisko,
studovna pro studenty
se speciálními
potřebami
Celetná 20, Praha 1
T +420 224 491 581
E digitalizace@cuni.cz

9
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Studenti se socioekono-
mickým znevýhodněním  
a studenti-rodiče
Pomůžeme vám i tehdy, když se ocitnete  
v obtížné sociální situaci způsobené nízkými 
příjmy nebo když potřebujete skloubit studium  
a rodičovství. Poradíme vám ohledně sociálního  
a ubytovacího stipendia a poplatků za studium, 
anebo vám pro studijní účely zapůjčíme napří-
klad notebook. Obraťte se na nás a společně 
vymyslíme, jak vám můžeme nejlépe pomoci.

Studentské spolky
Centrum Carolina vede oficiální registr spolků 
UK. Pokud budete potřebovat poradit s tím, 
jak si založit vlastní spolek či jak získat finanční 
příspěvek na svou akci, neváhejte nás kontak-
tovat.

Poradny: psychologická, 
sociální, koučink
Můžete se na nás obrátit s tím, co vás trápí, 
ať už se jedná o záležitosti týkající se studia, 
zdravotního stavu či mezilidských vztahů. Po-
skytneme vám základní podporu, pomůžeme 
získat reálný náhled na vaši situaci a nabídne-
me praktické informace k řešení daného pro-
blému. Všechny poradenské služby jsou pro 
studenty a pracovníky UK zdarma.
 
Nabízíme:
• psychologické poradenství (i v angličtině)
• koučink a kariérní poradenství
• socioekonomické poradenství
• právní poradenství 

Objednejte se předem na: 
centrumcarolina.cuni.cz

T +420 224 491 896 
E centrumcarolina@cuni.cz
W centrumcarolina.cuni.cz

Školská 13a, Praha 1
T +420 224 491 816
E poradny@cuni.cz
W centrumcarolina.cuni.cz

Celetná 13, Praha 1
T +420 224 491 816
E spolky@cuni.cz
W centrumcarolina.cuni.cz

vitkovaso
Lístek s poznámkou
budou spolk pod CC?



Pomůžeme vám najít tu správnou kariérní cestu.

Vždycky jste věděli, čím chcete být, až vyrostete? Možná jste 
během studia zjistili, že toho, čemu byste se chtěli věnovat, je 
víc, nebo že vámi zvolený obor není tak úplně pro vás. Pomů-
žeme vám lépe poznat sami sebe a zjistit, pro jaký typ práce 
máte vlohy. Poskytneme vám osobní konzultace, ale pořádáme 
také řadu workshopů, kde se naučíte psát CV nebo se dobře 
prezentovat.

Nabízíme:
• poradenství
• diagnostiku osobnostních a kariérových předpokladů 
• workshopy
• akce pro nastartování kariéry

Na osobní konzultaci a diagnostiku
je třeba se předem objednat na:  
centrumcarolina.cuni.cz

KARIÉRNÍ 
SLUŽBY
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T +420 224 491 774
E kariernisluzby@cuni.cz
W kariernisluzby.cuni.cz



Přispíváme k tomu, aby se vám na Karlovce pracovalo dobře.
 
Dbáme na to, aby se na Karlovce cítili dobře nejen studenti, ale i zaměstnanci. Když 
se rozhodnete u nás pracovat, můžete využívat nabídku slev a výhod vytvořenou 
přímo pro zaměstnance UK. Pokud budete chtít rozšířit svůj tým o zahraničního 
kolegu, pomůžeme vám i s jeho příjezdem.

Benefity pro zaměstnance
Spravujeme benefitní program pro zaměstnance UK. Zajišťujeme výhodné slevy 
u externích partnerů i v rámci služeb univerzity, pořádáme jazykové kurzy nebo 
cvičení za zvýhodněnou cenu (program MultiSport). Snažíme se, aby si přišli na své 
milovníci kultury, sportovci i cestovatelé. Aktuální nabídku benefitů najdete na webu.

CU Staff Welcome Centre
Poskytujeme podporu vědeckým pracovníkům a akademikům, kteří na Karlovku při-
jíždějí ze zahraničí. Pomáháme jim a jejich rodinám se stěhováním do ČR a snažíme 
se, aby byl jejich start v nové zemi co nejjednodušší.

Nabízíme:
• workshopy a společenské akce pro zahraniční zaměstnance
• poradenství a asistenci při zajištění vízových formalit
• sociální poradenství (podporu při shánění ubytování,  

lékařské péče, škol pro děti apod.)
• bezplatné kurzy českého jazyka
• pomoc v ostatních životních či pracovních situacích
• pravidelné vzdělávací semináře na UK související s internacionalizací
• překlady pracovněprávních dokumentů do anglického jazyka zdarma
• inzerci volných VaV pracovních pozic na portálu EURAXESS

PODPORA  
ZAMĚSTNANCŮ
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T +420 224 491 221
E info@cuni.cz

Celetná 13, Praha 1
T +420 224 491 898
    +420 224 491 897
E swc@cuni.cz
W swc.cuni.cz

teplas
Lístek s poznámkou
Toto již nebudeme poskytovat (první odrážku pryč)
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Chceme s vámi zůstat v kontaktu,  
protože promocí to nekončí.
 
Zajímá nás, kam povedou vaše kroky po ukončení studia. Zů-
staňte s námi ve spojení. Staňte se členy celouniverzitního 
Klubu Alumni UK a řekněte o této možnosti i svým přáte-
lům a známým z řad absolventů UK. Pro členy absolventského 
klubu připravujeme různé společenské a vzdělávací akce, jako 
je zahradní slavnost, vánoční setkání, exkurze, komentované 
prohlídky a přednášky. Průkaz absolventa, který členové získají, 
umožňuje přístup do univerzitních knihoven a nabízí řadu dal-
ších výhod v rámci univerzity i mimo ni.

KLUB  
ALUMNI
UK

T +420 224 491 774
E absolventi@cuni.cz 
W absolventi.cuni.cz
FB Klub Alumni UK

teplas
Lístek s poznámkou
smazat zahradní slavnost



KLUB  
ALUMNI
UK

T +420 224 491 774
E absolventi@cuni.cz 
W absolventi.cuni.cz
FB Klub Alumni UK

Ukažte, že jste na Karlovku hrdí.

Pořiďte si na našem univerzitním e-shopu některý z na-
šich stylových předmětů s logem UK. V nabídce máme 
trička, mikiny, hrnky, tužky, ale také bloky vyrobené ze 
zvířecího trusu. Všechny předměty jsou k dostání i v ka-
menné prodejně Knihkupectví Karolinum.

UNIVERZITNÍ 
E-SHOP

Celetná 18, Praha 1
T +420 224 491 841
E shop@cuni.cz
W shop.cuni.cz
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Tešíme
se na vás

www.ukpoint.cuni.cz

#STUDYLIKEAKING
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