Kontakty

Sídlo fakulty

Univerzita Karlova
Fakulta humanitních studií
Pátkova 2137/5
Praha 8
182 00
Česká republika

Dopravní spojení
•
•
•
•

tramvaj č. 17 (zastávka Trojská, pak cca 800 m pěšky)
autobus č. 112 (zastávka Trojská/Povltavská, pak cca 700-800 m pěšky)
autobus č. 187 (zastávka Pelc-Tyrolka, pak cca 400 m pěšky)
autobus č. 201 (zastávka Kuchyňka, pak cca 500 m pěšky)

Na koho se můžete obrátit
Sekretariát programu SHV

Sekretariát programu SHV můžete kontaktovat v těchto záležitostech:
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•
•
•
•
•
•
•

státní závěrečné bakalářské zkoušky
pomoc při řešení studijních problémů
uznávání předmětů z předchozího studia
dotazy k registraci předmětů do SIS
řešení žádostí a zápisu externích atestací do SIS
CŽV
otevřená studia

Studentské ambasadorky

Ambasadorky Nina Anđelković a Ruth Borovská jsou připraveny zodpovídat vaše dotazy týkající se studia na fakultě
především na sociálních sítích a studentských diskuzních fórech. Podrobné informace o práci ambasadorek a o tom, s
čím se na ně můžete obracet, najdete na ambasadorské stránce .

Studijní oddělení

Studijní oddělení můžete kontaktovat v těchto záležitostech:

•
•
•
•
•
•
•

přijímací řízení
zápis do studia
stipendia
promoce
poplatky za studium
přerušení studia
ukončení studia

Sociální sítě
•
•
•

Aktuální informace týkající se studia a přijímacího řízení můžete sledovat na facebookové stránce Studium na FHS
UK .
Pokud o studiu na FHS teprve uvažujete a zajímají vás primárně informace o přijímacím řízení, můžete se připojit
do oficiální skupiny pro uchazeče .
Podrobnosti o dalších komunikačních kanálech pro studenty najdete na stránce studentských ambasadorek , které
na sociálních sítích odpovídají na vaše dotazy i zde aktivně sdílejí aktuální informace o studiu a dění na fakultě.

Kontakty na vyučující a zaměstnance fakulty
•
•
•

Garant studijního programu: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.
Kontakty na další vyučující programu SHV najdete na stránkách jednotlivých modulů .
Zde najdete kontakty na všechny vyučující a další zaměstnance FHS UK.

Hlavní webové stránky fakulty
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