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Využívat infolinku můžete především s obecnými dotazy, pomůžeme vám najít kontakt nebo vás správně nasměrovat
při řešení různých situací (např. podmínky přijímacího řízení, ubytování, jazykové kurzy). Komunikovat lze v češtině
nebo v angličtině. S konkrétními dotazy se obracejte přímo na koordinátora na vaší fakultě.   Kontakty naleznete zde.

Zajímáte se o práci na některé z fakult UK?
?? ??????????? ? ?????? ?? ?????? ? ??????????? ???
Pokud máte zájem se zapojit do akademického prostředí naší univerzity, spojte se s některou z našich fakult a následně
využijte náš centrální přihlašovací formulář   https://akademici-ukrajina.cuni.cz/ . V případě, že nevíte, na kterou
fakultu se obrátit, dotazník vyplňte též a my vás s konkrétní fakultou propojíme.
???? ?? ??????????? ? ?????? ? ???????????? ?????????? ?????? ????????????, ??'??????? ? ????? ? ????? ???????????, ? ????? ????????????? ?????
??????????? ?????? ?????   https://akademici-ukrajina.cuni.cz/
. ???? ?? ?? ??????, ?? ????? ?????????? ??????????, ????????? ??????, ? ?? ? ???? ??'??????? ? ?????????? ???????????.

Potřebujete poradit s pobytem či pracovním povolením?
??????????? ??? ???????? ???????????? ? ???????? ?? ?????????? ??? ???????
Obraťte se na naše univerzitní    CU Staff Welcome Centre .
?????????? ?? ?????? ?????????????????     CU Staff Welcome Centre .

• +420 224 491 898
+420 224 491 897

•   swc@cuni.cz

Chcete komunikovat s konkrétní fakultou?
?????? ???????????? ? ?????????? ????????????
Kontakty na fakultní koordinátory pomoci ukrajinským občanům postiženým válkou   najdete zde.
???????? ????????????? ?????????? ??? ??????? ???????? ??????????? ??????????, ??? ??????????? ??? ?????, ?????
  ?????? ???.

Chcete komunikovat s rektorátem Univerzity Karlovy?
?????? ???????????? ? ?????????? ????????? ?????????????
Kontaktní osobou pro ukrajinské akademiky je na rektorátu UK Vratislav Kozák.
  vratislav.kozak@ruk.cuni.cz
????????? ????? ??? ??????????? ?????????? - ? ????????? ?????????????? ????????? ?????.
  vratislav.kozak@ruk.cuni.cz

Kurzy českého jazyka pro akademické pracovníky z Ukrajiny
(university, akademie) a jejich rodiny
????? ??????? ???? ??? ??????????? ????? ?????? ? ???????
(???????????, ????????) ?? ?? ?????
KDE:   Kampus Hybernská  / ??: ?????? ???????????
KDY: od 14. dubna 2022 / ????: ? 14 ?????? 2022 ????

????????????? ????? ??????? ????, ???????????? ???????? ?????????????.

????? ??????? ????? 14 ?????? 2022
????. ???? ????????? ?????? ?????? ??????? ???????, ?? ???????????? ??????????? ??????? ?????????
(?? ????????? ? ?????????).
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????? ???? ???? ???????????? ?????? ????? ?? ?????? ???????. ?? ????? ?????? ???????????? ???????? ?? ????????? ?? ?????? ????????? ? ??????? ??????????.

??????????????? ???:   https://forms.office.com/r/6SNGYVcNTu

Sháníte práci jinde v akademické sféře?
??????? ?????? ? ?????? ????? ? ??????????? ??????

• Nabídka pomoci předních evropských univerzit
  https://www.coimbra-group.eu/ukraine-emergency-response/

• Volné pozice v rámci veřejného vysokého školství České republiky
  https://www.studyin.cz/ukraine-scientists/

• Databáze nabídek pro akademiky a vědce v České republice
  www.researchin.cz

• Celoevropská platforma Science for Ukraine
  www.scienceforukraine.eu

• Nadační fond Neuron
  https://www.nfneuron.cz/novinky/pomoc-mladym-ukrajinskym-vedcum

• The Science4Refugees initiative and EURAXESS portal
  https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/science4refugees

• Nasiukrajinci.cz - portál Ministrestvavnitra ČR
  https://www.nasiukrajinci.cz/cs/
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