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Fakultní newsletter 
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 

 

 

 

 

Nadcházející události:  
 
►2. března – konec období 

pro registraci kurzů v letním 
semestru 2014/2015 
 

►4. března – uzávěrka 

přihlášek na studijní pobyty  
v Německu a ve Švýcarsku 
  

►5. března – VIII. ples FHS 

UK 
 

►5. března – zasedání 

akademického senátu 
 

►5. března – uzávěrka 

přihlášek do Fondu mobility 

 
►11. března – uzávěrka 

přihlášek do programu Erasmus 
 

►14. března – Reprezentační 

ples Univerzity Karlovy  

 

►17. března – uzávěrka 

přihlášek na studijní pobyty na 
Islandu, v Lichtenštejnsku a 
v Norsku  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Sekretariát děkana FHS UK   
U Kříže 8  
158 00 Praha 5 - Jinonice 
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Web: http://fhs.cuni.cz/  

Období pro registraci kurzů v letním semestru 

 

 

Dle harmonogramu akademického roku 2014/2015 začalo dne 9. února období 
pro registraci kurzů v letním semestru. Konec období registrace je stanoven na  
2. března 2015.  

 
Pro studenty z jiných fakult je zápis do předmětů otevřen od 10. února do  
30. března 2015. 

 

 

 

 

Program Erasmus+: výběrové řízení pro rok 2015/2016 

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty  
v zahraničí v akademickém roce 2015/2016. Podrobnější informace, 
podmínky a seznam požadovaných materiálů naleznete zde. 
 
Pro zájemce o program proběhla dne 5. února informační schůzka. Prezentaci 
naleznete zde.  

Více informací o programu 

Erasmus+ naleznete zde. 

Harmonogram aktuálního 

akademického roku je 

zveřejněn zde. 
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 Prezentace: studijní oblast FHS UK 2007-2015 

 

Prezentace na téma studijní oblast FHS UK v letech 2007-2015, kterou připravil 
Josef Kružík, Ph.D., proděkan pro studium, je ke stažení zde. 
 
Aktuální grafy a přehledy lze najít na adrese 
http://fhs.cuni.cz/FHS-1121.html  
 

Prezentace je ke stažení zde. 

 Závěrečná zpráva: studentské evaluace 2013/2014 

Závěrečná zpráva o průběhu studentských evaluací v akademickém roce 
2013/2014 na FHS UK je ke stažení zde. 
 
Příloha 1: Číselné hodnocení výuky, Institut základů vzdělanosti, je ke stažení 
zde. 
Příloha 2: Číselné hodnocení výuky, Institut magisterských studií, je ke stažení 
zde. 
Příloha 4: Návratnost dotazníků, je ke stažení zde. 
 

 
Všechny informace o 

studentské evaluace naleznete 

zde. 
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http://ples.studentifhs.cz/
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http://fhs.cuni.cz/FHS-658.html
http://ples.cuni.cz/
http://ples.cuni.cz/
http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/
mailto:dekanat@fhs.cuni.cz
http://fhs.cuni.cz/
http://fhs.cuni.cz/FHS-954.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-954.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-1002.html?news=514&locale=cz
http://fhs.cuni.cz/FHS-658-version1-vyberove_rizeni_15_16.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-12-version1-prezentace_erasmus.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-1002.html?news=514&locale=cz
http://fhs.cuni.cz/FHS-954.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-1002.html?news=608&locale=cz
http://fhs.cuni.cz/AKTUALITY-608-version1-prezentace_2007_2015_3.pptx
http://fhs.cuni.cz/FHS-1121.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-1002.html?news=608&locale=cz
http://fhs.cuni.cz/FHS-36-version1-zaverecna_zprava_evaluace_13_1.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-36-version1-p1_ciselne_hodnoceni_izv_13_14.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-36-version1-p2_ciselne_hodnoceni_ims_13_14.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-36-version1-p4_navratnost_dotazniku_13_14.xlsx
http://fhs.cuni.cz/FHS-36.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-36.html
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Newsletter je pravidelně rozesílán všem zaměstnancům FHS UK a na žádost též ostatním zájemcům, kteří se k odběru newsletteru přihlásí, a to 
na adrese katerina.tourkova@fhs.cuni.cz, do předmětu zprávy napište „Newsletter“. 
Pro odhlášení newsletteru zašlete zprávu na katerina.tourkova@fhs.cuni.cz, do předmětu zprávy napište „Newsletter – odhlášení“. 
Archiv všech newsletterů je zveřejněn na webové stránce FHS UK .  
 

 

 

 

 

 

 

Klub Alumni  
Univerzity Karlovy 

 
Staňte se členy Klubu Alumni 

UK! Absolventský klub je otevřen 
všem bývalým studentům naší 

alma mater. Úspěšným 
ukončením svých studií ještě 
nemusíte vazby s univerzitou 

zpřetrhat. Naopak. Klub Alumni 
si klade za cíl sounáležitost 

absolventů s univerzitou udržovat 
a bývalé studenty i nadále 

zapojovat do univerzitního dění. 
Svým členům klub umožňuje 

účast na odborných přednáškách 
a seminářích i významných akcích 

UK. Klub rovněž organizuje 
mnohé společenské události  

a v neposlední řadě pak v rámci 
členské karty nabízí i další 

zajímavé výhody. Podrobnosti  
o členství v klubu najdete na: 

www.absolventi.cuni.cz  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nová publikace: The Relativity of Proximity and Remoteness 

 

Kolektivní monografie obsahující odborné články zaměřené na témata současné 
afrikanistiky a antropologie. Témata jsou zpracována jak domácími (Sokol, 
Kandert), tak zahraničními (Nicolaï, Leger, Cyffer, Storch) odborníky. 
Monografie vznikla k připomenutí životního jubilea českého lingvisty 
 a afrikanisty doc. Petra Zimy. Články jsou prezentovány ve francouzštině 
a angličtině. 
 
Publikace je pro studenty a zaměstnance FHS UK k zakoupení za zvýhodněnou cenu na sekretariátu 
děkana. Více publikací najdete zde. 

Fotogalerie: orientační program pro zahraniční studenty přijíždějící na FHS UK (10–13. února 2015) 

       

 

 

 

Jménem sdružení Studenti FHS UK si Vás dovolujeme pozvat na 8. ples Fakulty 
humanitních studií, který se uskuteční ve čtvrtek 5. března 2015. 
 
Slavnostní večer proběhne v secesním sále Na Marjánce (Bělohorská 35/262, 
Praha 6 – Břevnov) od 19:00. 
 
Vstupenky na ples zakoupíte od 17. února fyzicky před aulou v Jinonicích vždy  
v čase od 9:30 do 15:30 nebo online - více o online prodeji se dozvíte v sekci 
vstupenky. 
Cena vstupenky je 229,- a všechny jsou určeny k sezení. 
 
Připojte se k události i na facebooku. 

 

 

Další publikace FHS UK 

naleznete zde. 

Více informací naleznete zde. 

 

Ples FHS UK 

 

 Reprezentační ples Univerzity Karlovy 

 

Přijměte pozvání na Reprezentační ples Univerzity Karlovy, který se uskuteční 
14. března 2015 od 20:00 v paláci na Žofíně.  
 
Vstupenky si mohou studenti rezervovat přes rezervační systém ples.cuni.cz. 
Pro studenty budou vstupenky k vyzvednutí 26. a 27. února a 2. března 2015  
v UK Pointu.  
 
Volný prodej vstupenek pro akademiky a ostatní zájemce bude probíhat v UK 
Pointu a v pokladně Žofína od 4. března 2015. 

Více informací naleznete zde. 
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