Instrukce – Na týden vysokoškolákem (25. 2. – 1. 3. 2019)
 Každý účastník projektu si z přiložené nabídky kurzů vybírá a zapíše do výkazu jím zvolené přednášky/semináře
(výkaz lze buďto vyplnit v počítači a pak vytisknout nebo vytisknout a vyplnit rukou).
 Každý účastník musí během čtyř dnů absolvovat minimálně 12 přednášek nebo seminářů,
což je cca ½ všech nabízených kurzů (Úvodní přednáška je povinná – počítá se automaticky jako jeden splněný
kurz). Některé kurzy mají omezenou kapacitu, v případě, že bude překročena, budou někteří účastnící požádáni, aby
se zúčastnili náhradní přednášky či semináře . Děkujeme za pochopení .
 Účastníci se dostaví do sídla vysoké školy CEVRO Institut (Jungmannova 17, Praha 1, atrium – přízemí)
v den zahájení projektu, tj. v pondělí 25. 2. 2019, mezi 9.35 až 9.45 hod. ráno, kdy se uskuteční jejich registrace a
kontrola správnosti vyplněných výkazů (každý účastník se tedy dostaví s již vyplněným vytištěným výkazem!).
 Správnost vyplnění výkazu bude poté účastníkovi vysokou školou CEVRO Institut potvrzena, a to v jeho spodní části.
 Účastníci si nosí svůj výkaz s sebou na všechny přednášky/semináře. Vyučující jim pak, po skončení každé hodiny, na
vyžádání, jejich účast potvrdí, a to tím, že se do kolonky k příslušnému předmětu podepíší.
 V závěrečný den, tj. v pátek 1. 3. 2019, v 9.00 hod. se všichni účastníci sejdou v budově vysoké školy a následně si
napíší závěrečnou esej.
 Poté se ve 12.00 hod. uskuteční předání certifikátů absolventa účastníkům, kteří splnili uvedené podmínky.

Podmínky pro obdržení certifikátu o absolvování kurzu Na týden vysokoškolákem:
1.
2.

účast na minimálně 12 přednáškách či seminářích potvrzená ve výkazu
napsání závěrečné eseje

Časový harmonogram:
Pondělí 25. 2.






9.30 - 9.45: příchod účastníků do budovy školy
9.30 - 10.00: registrace účastníků a kontrola správnosti vyplněných výkazů (atrium, přízemí)
10.00: uvítání a úvodní přednáška
11.00: zahájení dalších zapsaných kurzů
18.00: společné neformální setkání účastníků projektu a pedagogů a studentů školy v atriu
a přilehlém studentském klubu Ponorka (účastníci, kteří mají výuku, se mohou dostavit v 18.20)

Úterý 26. 2. – čtvrtek 28. 2.



absolvování zapsaných přednášek a seminářů

Pátek 1. 3.



9.00: závěrečná esej
12.00: předání certifikátů absolventa účastníkům, kteří splnili všechny podmínky

CEVROINSTITUT
Jungmannova 17 / 110 00 Praha 1 / Czech Republic
tel.: +420 221 506 700 / fax: +420 221 506 709
email: info@vsci.cz / www.cevroinstitut.cz

Informace pro mimopražské účastníky:
U tohoto bezplatného projektu nejsou ubytování ani strava, na rozdíl od zpoplatněné Letní akademie,
bohužel zajištěny!
V případě, že má účastník zájem o ubytování, může si jej individuálně zajistit např. na VŠ kolejích UK. Volné
kapacity a kontakty na jednotlivá zařízení naleznete na následujícím odkazu. (Finančně nejvýhodněji vychází
koleje Hvězda a Na Větrníku, odkud je do školy přímé tramvajové spojení, cca 20 min):
http://www.kam.cuni.cz/KAM-321.html
Co se stravování týče, tak v okolí školy se nachází řada restaurací s poledním menu kolem 120 Kč (mezi
nejoblíbenější patří: Vegetarian Dhaba Beas, Hospoda Lucerna, Novoměstský Pivovar, Cafe Colore, Fama
restautant, aj.) či obchody s lahůdkami a supermarkety, kde se dá najíst i výrazně levněji. Pitný režim je
zajišťován zdarma „fontánkami“ s pramenitou vodou, které jsou umístěny na chodbách po celé budově
školy, případně automaty na chlazené a teplé nápoje.
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