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Základní informace ke Studiu humanitní vzdělanosti
přednášející:   Martin Vrabec , garant studijního programu SHV
  https://www.youtube.com/watch?v=oBUESCQ48vI&t=59s

Informační systémy fakulty
přednášející: Jan Vaněk,   Laboratoř výpočetní techniky
  https://www.youtube.com/watch?v=5I3syBZz1T8

Studijní informační systém
přednášející: Jan Vaněk,   Laboratoř výpočetní techniky
  https://www.youtube.com/watch?v=ITZy1zdqBSY&t=1s

Studium jazyků
přednášející:   Marie Novotná , vedoucí Katedry jazyků a literatury
  https://www.youtube.com/watch?v=1tRXhdFjXTA&feature=youtu.be

Knihovna
přednášející: Mirjam Vojtíšková,   Knihovna FHS UK
  https://youtu.be/IW5BJsFlLjQ

Studium filosofie
přednášející:   Jakub Marek , vedoucí Katedry filosofie
  https://youtu.be/zwSZz0hZbGc

Akademické svobody / studium umění
přednášející:   Aleš Svoboda , Katedra teorie umění a tvorby
  https://youtu.be/kKCOdZCpuRs

Kde jsme se to ocitli a co s námi bude? 1. část
přednášející:   Zdeněk Pinc , Katedra filosofie
  https://youtu.be/k3kNdDDcZCs

Kde jsme se to ocitli a co s námi bude? 2. část
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přednášející:   Ondřej Skripnik , Katedra sociální a kulturní antropologie
  https://youtu.be/JCnD-rRQoHI

Studium v zahraničí
přednášející: Helena Čechurová, Lenka Lukešová,   Zahraniční oddělení
  https://youtu.be/185gZIIOHwE

Studium společenských věd
přednášející:   Hedvika Novotná , Katedra sociální a kulturní antropologie
  https://youtu.be/xQ8efd73rTE

Studium historických věd
přednášející:   Markéta Pražáková Seligová , Katedra historických věd
  https://youtu.be/nYSHZtJ-nio

Úvod do studia humanitních věd a vzdělanosti
přednášející:   Zdeněk Pinc , Katedra filosofie
  https://youtu.be/Um-Uh4O9Uvo

Microsoft Teams
  https://youtu.be/Lx_fa1bXqXM
Oprava: do Teams se hlaste jako číslo@cuni.cz. V prezentaci je uvedeno starší přihlášení číslo@fhs.cuni.cz, které pro
nové studenty již není dostupné.
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