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Jedničky se vyplatí
Prospěchové stipendium se vyplácí nově ve dvou sazbách podle dosaženého průměru. V prváku navíc
za každý semestr zvlášť.

Pravidla pro uznávání stipendií

Publikuješ? Dostaneš!
Podobně jako za zkoušku z angličtiny a státnice si jako doktorand můžeš přilepšit za tzv. „oborově
významnou publikační činnostÿ. Příplatek činí 1 000,- Kč. O přiznání rozhoduje děkan, doporučuje
RDSO na popud školitele.

směrnice děkana 6/2014

Ubytovací stipendium
Příspěvek dostane každý, kdo si v aplikaci požádá. Deadline 21. listopadu.

http://www.cuni.cz/UK-4315.html

S indexem do sběru.
Letošní prváci již indexy nefasují. Kdo index má, může jej používat jako památníček na podpisy. Studijní
již indexy nekontroluje, závazná jsou data ze SISu. Věnujte zvýšenou pozornost tomu, aby vám vyučující
zapsali výsledky do SIS správně a včas.

směrnice děkana 5/2014

„Své studijní povinnosti jsem plnil pilně a svědomitě . . .ÿ
Nebo podobné věty bude nyní muset každý doktorand odevzdat na konci roku v rámci ohodnocení své
práce a plnění studijního plánu. Při obhajobě disertační práce mají hlasovací právo nově i oponenti. Ty-
hle a další změny přináší nová směrnice děkana Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních
programech.

směrnice děkana 7/2014

Matfyz.cz
Matfyz spustil a představil nový portál matfyz.cz. Brzy dočkáme i nového loga.

matfyz.cz

Kam po škole?
Zástupci firem budou přesvědčovat na stáncích a v prezentacích, že vážně stojí o matfyzáky, tentokrát
hlavně o matematiky a informatiky. Den firem v pondělí 24. listopadu. Fyziky čeká totéž na jaře.

http://www.careermarket.cz/careermarket/

Sportuj s děkanem
Ve středu 12. listopadu se jde sportovat v rámci děkanského sportovního dne. Každý jistě ocení širokou
nabídku sportů nebo aspoň to, že odpadá výuka.

http://www.mff.cuni.cz/vnitro/ded/

„Kdo nebyl jarníkován neudělá Matfyzÿ
Praví pověra. Ať jsi pověrčivý či ne, pojď na Beánii, přijímání nových studentů těmi starými. Klub
Hany Bany na Vyšehradě, čtvrtek 6. listopadu.

www.matfyzak.cz

Jak to vidí naši vyučující
Přijďte si poslechnout, co si myslí významné osobnosti Matfyzu o učení, vědě a životě na fakultě. Setkání
4K62. Středa 19. listopadu, 19:00 v M1.

plakát 4K62


