Univerzita Karlova pro Ukrajinu /
Карлів університет для України

Vítejte!
Pod odkazy rozcestníku výše získáte bližší informace týkající se např. stipendií, možností
přerušení studia nebo kurzů češtiny pro cizince. Najdete zde i další formy pomoci, které
Univerzita Karlova nabízí vám všem, jež jste se v důsledku války na Ukrajině ocitli ve složité situaci.

Věříme, že alespoň tak můžeme jako Univerzita Karlova nabídnout
pomocnou ruku a zmírnit utrpení, které ukrajinský lid v současnosti zažívá.
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Trápí vás psychické potíže? Potřebujete psychologické poradenství v souvislosti s válkou na Ukrajině?
Odborné individuální konzultace poskytuje Centrum Carolina , objednat se můžete přes aplikaci . Pokud jste
nenašli v aplikaci volný termín, napište na poradny@cuni.cz , pokusíme se zprostředkovat konzultaci co nejdříve.
Odkaz na krizové služby mimo univerzitu naleznete zde.
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????????? ?? ?????? ???????????? ???????? ?? ?????? ???????????? ????? ?????? ???.

Překladač čeština - ukrajinština
?????????? ?????? - ??????????

Vědci z Ústavu formální a aplikované lingvistiky (ÚFAL) MFF UK vyvinuli v rekordním čase veřejně dostupný automatický
překladač mezi češtinou a ukrajinštinou. Pomůže uprchlíkům z Ukrajiny překonat jazykovou bariéru a usnadnit jim
kontakt v českém prostředí. Odkaz na překladač najdete zde. Automatický překladač mezi češtinou a ukrajinštinou,
který na jaře letošního roku vyvinuli vědci z Ústavu formální a aplikované lingvistiky (ÚFAL) MFF UK, je nově dostupný
také jako mobilní aplikace pro systémy Android. Uživatelé si překladač mohou zdarma stáhnout z obchodu Google
Play pod názvem Charles Translator for Ukraine.
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(UFAL) MFF UK, ????? ???? ????????? ?? ????????? ??????? ??? ?????? Android.
??????????? ?????? ??????????? ??????????? ?????????? ? ???????? Google Play ??? ?????? Charles
Translator for Ukraine.

PROHLÁŠENÍ vydaná univerzitou od počátku konfliktu

?????????????, ?????? ????????????? ? ??????? ?????????
•
•
•
•
•
•
•

Cizinci s dočasnou ochranou mají přijímací řízení zdarma (Opatření rektora č. 16/2022 z 25. 4. 2022)
Univerzita Karlova a Hlavní město Praha rozšiřují svou spolupráci v oblasti vzdělávání (21. 4. 2022)
Prohlášení Akademického senátu (4. 3. 2022)
Univerzita Karlova pozastavuje smlouvy s ruskými univerzitami (1. 3. 2022)
Prohlášení rektorky Univerzity Karlovy k pomoci studentkám, studentům a zaměstnancům dotčeným konfliktem
na Ukrajině (25. 2. 2022)
Prohlášení rektorky Univerzity Karlovy ke konfliktu na Ukrajině (24. 2. 2022)
Univerzita Karlova podporuje svobodnou a nezávislou Ukrajinu (22. 2. 2022)
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PUBLICISTIKA - reportáže a rozhovory na webech cuni.cz a
ukforum.cz

???????? - ????????? ?? ??????'? ?? ?????? cuni.cz ?? ukforum.cz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Válka na Ukrajině trvá už čtvrt roku. UK nepřestává pomáhat (27. 5. 2022)
Česko-ukrajinský překladač nově jako mobilní aplikace (25. 5. 2022)
Orientovat se v Česku pomáhá uprchlíkům i kurz FHS UK (24. 5. 2022)
Medici z Dvojky pomáhají Ukrajincům společně s legionáři (19. 4. 2022)
Na Kajetánce se děti z Ukrajiny učí česky, chybí dobrovolníci (12. 4. 2022)
Nadační Fond UK rozdělil 170 tisíc korun ukrajinským studentům (5. 4. 2022)
Rozstřel: Chystáme zavést systém mikrocertifikátů (30. 3. 2022)
ČRo: Univerzita Karlova nabízí kurz češtiny pro válečné uprchlíky (24. 3. 2022)
Vědci z Matfyzu vyvinuli překladač čeština – ukrajinština (21. 3. 2022)
Uprchlíci z Ukrajiny našli azyl na univerzitních kolejích (18. 3. 2022)
Přírodovědci a medici pomáhali Ukrajině na ledě (17. 3. 2022)
Studenti a medici UK opět pomáhají, tentokrát Ukrajincům (10. 3. 2022)
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•
•

Věřím v sílu svého národa, říká ukrajinská studentka (28. 2. 2022)
Svět není tvoje bojiště, vzkázal happening za Ukrajinu (26. 2. 2022)

DALŠÍ INFORMACE a odkazy

???????? ?????????? ? ?????????
•

Pokyn náměstka pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václava Velčovského k dopadům ruské agrese
(MŠMT; 1. 3. 2022)
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