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Kontakty
Sídlo fakulty
Adresa:
Pátkova 2137/5
182 00 Praha 8 - Libeň
e-mail:   dekanat@fhs.cuni.cz

  Podatelna

Recepce:
Tel.: +420 224 271 411
Recepce se nachází v prvním podlaží
(hlavní vstup po schodech na
platformu).

Mapa budovy:

  1PP  /   1NP  /   2NP

  Informace o provozu budovy

Doprava (  vyhledat spojení ):

• autobus č. 187 (zastávka Pelc-
Tyrolka, pak cca 100 m pěšky)

• tramvaj č. 17 (zastávka Trojská,
pak cca 800 m pěšky)

• autobus č. 112 (zastávka
Povltavská/Trojská, pak cca
700-800 m pěšky)

• autobus č. 201 (zastávka
Kuchyňka, pak cca 600-700 m
pěšky)

Parkování pro studenty a
návštěvníky:
Pro potřeby parkování je možné
využívat volná místa v podjezdu
budovy, stání podél komunikací v okolí
budovy, příp. asfaltovou plochu vpravo
při příjezdu z ulice Pátkova. Parkování
studentů a návštěvníků fakulty je však
zcela v režii řidičů a fakulta nenese
zodpovědnost za případné přestupky.
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Virtuální prohlídka budovy
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1667925857714!6m8!1m7!
1sCAoSLEFGMVFpcE1VUlhzdFoxUDV1WS1mNHF5WjctUzd0T0E4QVJLVjJRaGlvclBz!2m2!1d50.11624176361399!
2d14.44241492619309!3f261.0645767603671!4f-7.51513941253755!5f0.4000000000000002" width="700"
height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></
iframe>
  Hledání osob na FHS UK
  Kontakt pro novináře
  Kontakt pro veřejnost
  Kontakt pro uchazeče - dotazy k přijímacímu řízení

Fakturační údaje a bankovní spojení
Fakturační údaje:
Univerzita Karlova
Fakulta humanitních studií
Pátkova 2137/5
182 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

Bankovní  spojení:
Komerční banka Praha 1
č. účtu: 27-1842600277/0100
IBAN:  CZ86 0100 0000 2718 4260
0277
SWIFT (BIC):  KOMBCZPPXXX

Administrativní oddělení, katedry a součásti
  Kontakty administrativních oddělení (děkanátu), kateder a součástí fakulty

Webové stránky
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Oficiální webové stránky fakulty
•   www.fhs.cuni.cz (CZ, ENG)

Webové stránky studijních programů
•   Antropologická studia (CZ)
•   Dějiny moderní evropské kultury (CZ)
•   Elektronická kultura a sémiotika (CZ)
•   Filosofie v kontextu humanitních věd (CZ)
•   Genderová studia (CZ, ENG)
•   Historická sociologie (CZ, ENG)
•   Liberal Arts and Humanities (ENG)
•   Orální historie – Soudobé dějiny (CZ, ENG)
•   Deutsche und französische Philosophie (GER, FR)
•   Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (CZ, ENG)
•   Sociální a kulturní ekologie (CZ)
•   Studium humanitní vzdělanosti (CZ)
•   Studia občanské společnosti (CZ)
•   Teoreticko-výzkumná psychologie (CZ)

Sociální sítě
•   Facebook – oficiální fakultní stránka
•   Facebook - Studium na FHS UK - stránka pro studenty a uchazeče
•   Twitter
•   YouTube
•   LinkedIn
•   Instagram - oficiální účet
•   Instagram - Study FHS UK - stránka pro studenty a uchazeče
•   Blogger

Sociální sítě studijních programů
•   Facebook - Elektronická kultura a sémiotika

•   Facebook - Antropologická studia

•   Facebook - Sociální a kulturní ekologie
•   Instagram - Sociální a kulturní ekologie

•   Facebook - Studia občanské společnosti

•   Facebook - Historická sociologie

•   Facebook - Orální historie – Soudobé dějiny
•   Instagram - Orální historie – Soudobé dějiny
•   YouTube - Orální historie – Soudobé dějiny

•   Facebook - Dějiny moderní evropské kultury

•   Facebook - Filosofie v kontextu humanitních věd

Sociální sítě kateder
•   Facebook - Katedra filosofie

Další facebookové stránky
•   Společnost pro filosofickou antropologii
•   Etologie člověka

http://www.fhs.cuni.cz
https://www.antropologie.fhs.cuni.cz/
https://dmek.fhs.cuni.cz/DMEK-1.html
https://eks.fhs.cuni.cz/
https://fkhv.fhs.cuni.cz/FHSHV-1.html
http://gender.fhs.cuni.cz/
http://hiso.fhs.cuni.cz/
https://humanities.fhs.cuni.cz/SHVENG-1.html
http://ohsd.fhs.cuni.cz/
https://europhilo.fhs.cuni.cz/NFF-1.html
http://krs.fhs.cuni.cz/
https://www.ekologie.fhs.cuni.cz/
https://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-1.html
http://ksos.fhs.cuni.cz/
https://psychologie.fhs.cuni.cz/FHSTVP-1.html
https://www.facebook.com/FHS.UK
https://www.facebook.com/studiumFHS
https://twitter.com/fhs_uk
https://www.youtube.com/channel/UCuy8e0TQ_3UguXBYg5jvXJA
http://www.linkedin.com/groups/Fakulta-humanitn%C3%ADch-studi%C3%AD-UK-Faculty-4307810?goback=.gna_4307810
https://www.instagram.com/fhs_charlesuni/
https://www.instagram.com/studyfhs_uk/
https://fhsukblog.blogspot.cz/
https://www.facebook.com/Katedra.EKS
https://www.facebook.com/katedra.OA
https://www.facebook.com/katedra.SKE
https://www.instagram.com/ekologiefhsuk/
https://www.facebook.com/katedra.SOS
https://www.facebook.com/pracoviste.HISO
https://www.facebook.com/pracoviste.OHSD?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.instagram.com/oralni_historie_fhs_uk/
https://www.youtube.com/channel/UCWTm9p4W8S4YMoEn8MhMx6A
https://www.facebook.com/FHS.DMEK
https://www.facebook.com/fkhv.fhs.cuni/
https://www.facebook.com/Katedra-filosofie-FHS-UK-109955994479137
https://www.facebook.com/spolecnostprofilosofickouantropologii/
https://www.facebook.com/etologie.cloveka

