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Milé kolegyně, milí kolegové!
Přinášíme Vám poslední řádné číslo bulletinu v tomto akademickém roce.
Tentokrát jsme se zaměřily spíše prakticky a chceme Vás upozornit na
události, které v poslední době proběhly na KTF, a trochu vám i pomoci v tom,
abyste prošli začínajícím zkouškovým obdobím bez nepříjemných studijních
karambolů.
Zároveň však již anoncujeme pro příští akademický rok – od podzimu začne
na naší fakultě fungovat STUDENTSKÝ SPOLEK, proto prosím, sledujte web!
Budeme Vás průběžně informovat!
Pro teď přejeme jen to nejlepší a hodně štěstí ve zkouškovém období!
Za SK AS KTF UK Klára Nechvílová a Marie Benáková

Připravuje se – NEPŘEHLÉDNĚTE!
Od podzimu 2014 se KTF UK konečně dočká založení vlastního studentského spolku. Jeho
cílem bude především spojovat studenty a zaštiťovat již existující i NOVÉ studentské aktivity
na fakultě (mikulášská, ples, knižní burza, exkurze a další). Připojte se!
Web se základními informacemi a kontakty (ve výstavbě) ZDE, máte-li chuť se připojit,
popřípadě se dovědět více, nezdráhejte se s námi spojit přes FB na profilu Studentské komory
AS KTF UK, popřípadě na mailu spolek.ktf@gmail.com.
Informační LETÁČEK spolku naleznete ZDE.
Studentské hodnocení výuky za LS 2014
Od 26. května 2014 až do konce září 2014 běží v SISu studentské hodnocení navštěvovaných
předmětů. Evaluace je nedílnou součástí každého kurzu, proto se vůbec neostýchejte a hodnoťte.
Pokud se rozhodnete nepodepsat, hodnocení bude zcela ANONYMNÍ a není třeba se obávat
jakýchkoli sankcí! Dejte svým pedagogům zpětnou vazbu a podílejte se tím na zkvalitnění
výuky na naší fakultě.

1

Stalo se na fakultě
Jaká „krása spasí svět“?
Ve dnech 12. a 13. května 2014 proběhlo na KTF UK mezinárodní kolokvium s názvem Jaká
„krása spasí svět“? Článek kol. Marie Benákové uveřejněný časopisem i-Forum naleznete ZDE.
Fotogalerie je ke zhlédnutí ZDE.
Exkurze do Berlína
Studenti seminářů paní doktorky Markéty Jarošové se ve dnech 13. až 15. května 2014
zúčastnili uměnovědné exkurze do Berlína. Program byl velice nabitý – studenti navštívili
např. Gemäldegalerie, Alte Museum, Alte Nationalgalerie, Pergamon Museum, East Side
Gallery a kupoli Reichstagu. Nechyběla ani procházka po městě, návštěva památníku holocaustu
a hlavních berlínských chrámů.
Fotogalerie na FB je k zhlédnutí ZDE.
Nenechte si ujít výstavu v prostorách KTF UK!
V prostorách obou křídel prvního patra budovy KTF UK v Praze je až do konce června 2014
možno shlédnout výstavu obrazů talentovaného studenta 1. ročníku oboru Dějin evropské
kultury Milana Galii.
Fotogalerie z vernisáže na FB je k zhlédnutí ZDE.
Te Deum
Ve čtvrtek 22. května se jako již tradičně v závěru letního semestru uskutečnila za přítomnosti
pana kardinála Dominika Duky slavnostní mše Te Deum v kostele sv. Markéty v Praze na
Břevnově. Po mši následovala tradiční zahradní slavnost.
Fotogalerii ze mše svaté najdete ZDE. Fotografie ze zahradní slavnosti na FB ZDE.

Praktické
Začalo zkouškové období, proto Vám přinášíme stručný výňatek z Harmonogramu
akademického roku. Nezapomeňte a hlídejte si TERMÍNY!
26. 5. – 30. 6. 2014		
zkouškové období LS
1. 9. – 15. 9. 2014 		
další /podzimní/ zkouškové období
15. 9. 2014 		
termín pro splnění studijních povinností (do tohoto data je nezbytné,
				
aby student měl v sisu zapsány všechny zkoušky a zápočty)
17. 7. 2014 		
termín pro podání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení na KTF
Další důležité temíny najdete v harmonogramu AR ZDE.
Podmínky přijímacího řízení ke studiu od akademického roku 2014/2015 (2. kolo)
Pokud máte zájem se přihlásit ke studiu na KTF UK v rámci druhého /letního/ kola přijímacího
řízení, nejzazší termín pro podání přihlášky je 17. července 2014.
Podrobnosti o podmínkách podání přihlášky a o přijímacích zkouškách najdete ZDE.
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Praktické
Fond mobility v roce 2014 (fakultní termíny podání žádostí 21. března 2014, 6. října 2014)
Čtěte ZDE.
Studijní oddělení připravilo praktické návody pro studenty. Využijte je!
* Absolvoval(a) jsem studium – potvrzení o absolvování, promoce atd. ZDE
* Poplatky spojené se studiem ZDE
* Přerušení studia ZDE
* Přihlašování ke státní závěrečné zkoušce ZDE
* Uznávání zkoušek a zápočtů ZDE
* Postup při odevzdání bakalářské/diplomové práce ZDE

Napsali o KTF
Doktorandi dostali prostor pro kreativitu. KTF UK uspořádala mezinárodní konferenci
Celý článek ZDE.
V konkurenci obstojí země se vzdělanými učiteli. Pedagogická fakulta tvoří on-line kurzy
Celý článek ZDE.
Konkurenceschopnost ČR mírně vzrostla, je nejlepší ze zemí Visegrádu, hlásí odborníci
z IDEA
Celý článek ZDE.
Multimediální výstava plná her se zamýšlí nad tím, jak se dožít stovky a užít si to
Celý článek ZDE.

Pozvánky
V průběhu zkouškového období nebude Bulletin vycházet, a proto jsme se pro tentokrát
rozhodly nesestavovat seznam pozvánek. Níže Vám však nabízíme odkazy na několika webů,
které Vám pomohou najít si něco dle svého gusta :)
* Co, kdy v Praze? http://www.cokdyvpraze.cz/
* Národní galerie v Praze http://www.ngprague.cz/
* Akademická farnost Salvator http://www.farnostsalvator.cz/
* Univerzitní časopis IForum http://iforum.cuni.cz/
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Pozvánky
Přesto však:
* Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře otevřela novou stálou expozici
s názvem Stavy mysli/ Za obrazem.
Podrobnosti na webu ZDE. Články iHned ZDE; iDnes ZDE.
* Dny Jeruzaléma v Praze – Druhý ročník unikátního festivalu tance, videoartu, hudby,
filmu a kulinářského umění.
18. – 21. 6. 2014
Program a podrobnosti ZDE.

Přejme vám co nejklidnější zkouškové období
a následný zasloužený odpočinek :).

Vydává Studentská komora AS KTF UK 			
E-mail: sk.as.ktf.uk@gmail.com
FB: Studentská Komora Asktfuk

Spolupracujeme s			
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