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PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA (PřF)

ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ (ÚZS)

Prohlídka laboratoře biosenzorů a demonstrace modelových 
experimentů 
19.10.2007, 10:00 - 15:00 h, PřF, katedra biologie
Prohlídky laboratoří 
Plazmochemická laboratoř, Laboratoř analýz povrchů  SIMS, AFM, 
XPS, Počítačový cluster pro náročné numerické výpočty 
19.10.2007, 10:00 - 15:00 h, PřF, katedra fyziky
Astronomická pozorování Slunce 
19.10.2007, 10:00 - 15:00 h (v případě jasného počasí), PřF, katedra 
fyziky, střecha budovy kateder
Prezentace populárně-naučných aktivit a výzkumného zaměření 
katedry geografie, seminář pro odbornou veřejnost 
Hodnocení krajiny - ekologický a sociální stres, Přírodní rizika, 3D 
modelování územního rozvoje města, Sociologická šetření
v geografickém výzkumu krajiny, Zahraniční pobyty pracovníků katedry
19.10.2007, 10:00 - 15:00 h, PřF, katedra geografie
Zajímavé chemické pokusy a prezentace výukových pořadů
a videoprogramů 
19.10.2007, 10:00 a 14:00 h, PřF, katedra chemie
Výstava a pracovní dílna Origami, Výstava výtvarných děl 
kreslených počítačem, Animace fraktálů na počítačích 
19.10.2007, 10:00 - 15:00 h, PřF, katedra matematiky
Prohlídky laboratoří a učeben katedry informatiky, Prezentace 
Laboratoře počítačových technologií (real-time videopřenos, 
bezdrátové sítě, optické pojítko Ronja apod.), Muzeum 
historických počítačů, Populární přednášky ze světa počítačů 
19.10.2007, 10:00 - 15:00 h, PřF, katedra informatiky
Vybrané dosažené výsledky na jednotlivých katedrách 
prezentované formou posterů
Celodenní zpřístupnění skleníků katedry biologie 
masožravé rostliny, užitkové rostliny doplněné expozicí vzorků 
tropického ovoce 
19.10.2007, 10:00 - 15:00 h, PřF, Za Válcovnou 1000/8,  katedra 
biologie
Přednáška na téma parazitologie 
19.10.2007, 15:00 h, PřF, Za Válcovnou 1000/8, katedra biologie
Výstava diplomových prací a posterů studentů katedry biologie 
19.10.2007, 10:00 - 15:00 h, PřF, Za Válcovnou 1000/8, katedra 
biologie

Prezentace „Edukace pacientů“
16.10.2007, 9:00 - 10:00 h
katedra ošetřovatelství  ÚZS Ústí nad Labem, učebna č. 31
Aktivity studentů 
Měření krevního tlaku, první pomoc 
17.10.2007,  9:00 - 10:00 h, katedra ošetřovatelství  ÚZS Ústí nad 
Labem, učebna č. 25
2. studentská konference „Příprava k profesi porodní asistentky“
16.10.2007, 9:00 - 13:00 h, katedra porodní asistence  ÚZS Most, 
učebna č. 01  posluchárna
Aktivity studentů 
Měření krevního tlaku, tělesného tuku, demonstrace výukových 
modelů, ukázka kondičního cvičení v těhotenství, prezentace ke 
kurzům přípravy k porodu
17.10.2007, 9:00 - 13:00 h, katedra porodní asistence  ÚZS Most, 
učebna č. 28
Ukázka cvičení s měkkým míčem - overballem 
16.10.2007, 9:30 - 10:00 h, katedra fyzioterapie a ergoterapie  ÚZS 
Teplice (tělocvična)

Ukázka nácviku sedu a cvičení na fyzioballech 
16.10.2007, 10:00 - 11:00 h, katedra fyzioterapie a ergoterapie  ÚZS 
Teplice (tělocvična)
Ukázka bezbariérové učebny určené k výuce soběstačnosti 
handicapovaných a ergoterapeutické dílny
17.10.2007, 9:30 - 10:00 h, katedra fyzioterapie a ergoterapie  ÚZS 
Teplice - přízemí vlevo
Ukázka manipulace s vozíkem a přesunů handicapovaných 
17.10.2007, 11:00 - 12:00 h, katedra fyzioterapie a ergoterapie  ÚZS 
Teplice, bezbariérová učebna

Slavnostní zasedání Vědecké rady UJEP
Předání doktorátu honoris causa prezidentu ČR prof. Ing. Václavu 
Klausovi, CSc.
15.10.2007, 10:00 h, Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad 
Labem
Konference Rozvoj ústeckého regionu - životní prostředí
a zdravotní stav obyvatel
15.10.2007, 14:00 h, Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad 
Labem
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FAKULTA SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ (FSE)

FAKULTA  UŽITÉHO  UMĚNÍ A  DESIGNU (FUUD)

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (FŽP)

FAKULTA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ
A MANAGEMENTU (FVTM)

Elektronické informační databáze na UJEP, 
ekonomické databáze (prezentace)
Prezentace možností práce s elektronickými zdroji, včetně praktických 
ukázek vyhledávání (možno předem zaslat požadavky na vyhledávání 
na níže uvedený kontakt).
16.10.2007, 15:00 (cca 1 hodina), FSE, počítačová učebna č. 311 
Moderní formy a metody řešení osobních problémů (workshop) 
Workshop zaměřený na současné trendy řešení osobních
a vztahových problémů prostřednictvím psychoterapie, poradenství, 
mediace či krizové intervence. Workshop bude veden formou diskuse 
a podpořen  praktickými ukázkami, do kterých budou zapojeni samotní 
účastníci.
18.10.2007, 15:00 h (cca 2 hodiny), FSE, posluchárna č. 409
Grafy funkcí dvou proměnných (prezentace)
Cílem prezentace je hravou formou na názorných grafech funkcí dvou 
proměnných vytvořených v programu Matlab vybudovat alespoň 
hrubou představu o průběhu funkcí dvou proměnných.
18.10.2007, 14:00 h (cca 1 hodina), FSE, posluchárna č. 305
Vědecko-výzkumné aktivity FSE 
Powerpointová prezentace shrnující grantové a publikační aktivity, 
pořádání či účasti na konferencích za jednotlivá pracoviště fakulty
v akademickém roce 2006/2007.
Nepřetržitě během týdne 15. - 19.10.2007, FSE, informační panely 
(monitory) na chodbách fakulty a projekce ve studentském klubu FSE

Galerijní animace v rámci výstavy EXIT 2007 v Galerii Emila Filly
16.10.2007, 10:00 - 11:00 h, Galerie Emila Filly
Workshop digitální grafiky a fotografie  na katedře vizuální 
komunikace
17.10.2007, 10:00 - 14:00 h, katedra vizuální komunikace FUUD
Komentovaná návštěva specializovaných pracovišť a prezentace 
věnovaná užitému umění a designu
17.10.2007,  9:00 - 16:00 h, budova FUUD
Od 15:00 prezentace proděkana FUUD J. Polaneckého věnovaná 
užitému umění, designu a uměleckému vzdělávání - v učebně č. 22

Konference „Revitalizace antropogenně postižené oblasti“
9.10.2007, 10:00 - 14:00 h, FŽP, místnost č. 603 
Posterové prezentace výsledků výzkumu
9.10.2007, 10:00 - 15:00 h, FŽP, vstupní hala a chodby budovy 
Prohlídka chemických laboratoří
Analytické laboratoře (možnost analýzy doneseného vzorku vody), 
Centrum moderních biotechnologií
9.10.2007, 13:00 - 15:00 h, FŽP, laboratoře č. 503, 517
Promítání dokumentárních filmů a filmů o životním prostředí
M.j. film Nepříjemná pravda zabývající se problematikou globálního 
oteplování (plánovaný začátek 13:30 h), Egyptské Pompeje - Poslední 
díl z volného cyklu Nové objevy ve starém Egyptě.
9.10.2007, 10:00 - 15:00 h, FŽP, místnost č. 211 
Doplňková akce mimo Ústí nad Labem: seminář Geografické 
informační systémy 
19.9.2007, 15:00 h, pracoviště FŽP v Mostě

Prohlídka laboratoří FVTM
Laboratoř mechanického zkoušení, laboratoř opotřebení a korozního 

zkoušení, laboratoř broušení, laboratoř jakosti povrchu
a metalografická laboratoř
18.10.2007, 10:00 - 15:00 h, laboratoře FVTM, Za Válcovnou 8
Postery
Prezentace technických prací řešených pro průmysl a prezentace 
projektů zahraniční rozvojové spolupráce, spolupráce s firmami 
regionu, nejlepší bakalářské práce, výběr řešených úloh ve 
strojírenství, projekty zahraniční rozvojové spolupráce 
18.10.2007, 10:00 - 15:00 h, hlavní budova FVTM
Video prezentace
Řešené granty, práce pro podniky, práce studentů
18.10.2007, 10:00 - 15:00 h, zasedací místnost, hlavní budova FVTM

Výstava publikací FF a ÚSGS
16.17.10.2007, 8:00 - 20:00 h, FF, studovna katedry historie
Prezentace aktivit KHI a ÚSGS
TERMÍN: 16.10.2007, 14:00 - 16:00 h, FF, studovna katedry historie
Naučná stezka Zaniklé obce pod Bukovou horou  
krátký film, prezentace
16.10.2007, 15:00 h, FF, učebna č. 122
Všední život v severočeském pohraničí za 2. světové války 
přednáška
16.10.2007, 16:00 h, FF, učebna č. 122
Gustav Adolf Jäger a jeho automobily 
přednáška
17.10.2007, 16:00 h, FF, učebna č. 122
LOUTNA ČE(S)KÁ aneb Soudní proces se zpěvy 
divadelní představení 
17.10.2007, 17:00 h, FF, Malá aula, učebna č. 152

KATEDRA ANGLISTIKY
Prezentace specializované studovny CN-548
16.10.2007,14:00 h, PF, učebna CN-548
Promítání filmu Modern Man
16.10.2007, 17:00 h, PF, učebna CN-547
Adokeos - prezentace e-learningového prostředí katedry 
17.10.2007, 14:00 h, PF, učebna CN-547

KATEDRA BOHEMISTIKY
Představení nového literárního časopisu studentů katedry a křest 
publikací vydaných na PF UJEP v roce 2007
16.10.2007, 19:00 h, SVK Velká Hradební 49

KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY
Mezinár. sympozium Cantus choralis 07, koncert sborů a sólistů
15.  17.10.2007, 19:00 h, Národní dům

KATEDRA MATEMATIKY
Prezentace katedry Moderní výuka a studijní materiály, program Cabri 
geometrie, program Statistica a jeho využití, didaktické pomůcky
k výuce matematiky na 1. stupni ZŠ, netradiční způsoby výuky.  
17.10.2007, 9:00 h, PF, katedra matematiky

KATEDRA PEDAGOGIKY
Publikace členů katedry (skripta, učebnice, monografie), projekce 
videopořadů se speciálně pedagogickou tematikou 
16. - 17.10.2007, 8:00 - 15:00 h, PF, studovna katedry

KATEDRA PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Exkurze do přírodovědně a vlastivědně zajímavé blízké lokality
16.10.2007, 9:00 h, délka cca. 4 hod., sraz před budovou Rektorátu

FILOZOFICKÁ FAKULTA A ÚSTAV
SLOVANSKO-GERMÁNSKÝCH STUDIÍ (FF A ÚSGS)

PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PF)

Minimální počet účastníků: 6
Ukázky poskytování první pomoci
16.10.2007, 10:00 h, délka cca. 2 hod., Hoření 13, učebna č. 151
Min. počet účastníků: 5
Přednáška na téma  Česko-německých vztahů
16.10.2007, 10:00, délka 1 hod., Hoření 13, učebna č. 152
Min. počet účastníků: 7
Rámcový vzdělávací program a klíčové kompetence ve vzdělávání
Seznámení s projektem ESF. 
16.10.2007, 11:00 h, délka 1 hod., Hoření 13,  učebna č.152
Min. počet účastníků: 5

KATEDRA PSYCHOLOGIE
Prezentace projektů katedry a výsledky jejich řešení
Výstavy publikací, prezentace psych. laboratoře a projektů katedry
s možností zapojení studentů k probíhajícím a připravovaným projektům.
16. - 17.10.2007, Hoření 13,  katedra psychologie

KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY
Mezinárodní vědecká konference „Pohyb, zdraví, výchova“ 
Billboardy se zaměřením na vědeckou a sportovní činnost členů KTV, 
videozáznamy z pohybových aktivit studentů UJEP, které zajišťují 
členové KTV, prezentace sportovní laboratoře, videoprezentace 
pohybových skladeb USK Slavie, prezentace diplomových prací, 
výukových programů a dalších multimediálních materiálů
18. - 19.10.2007, České mládeže 8, vestibul sportovní haly PF 

KATEDRA VÝCHOV UMĚNÍM
„Z kurzů II.“ - výstava výtvarných prací posluchačů katedry 
16.10.2007, 16:00 h, galerie Corso v Krásném Březně

KATEDRA VÝTVARNÉ KULTURY
Andere Seite Studio - výstava (spolupráce s FUUD)
Galerie Na chodbě, České mládeže 8
Výstava prací členů hnutí Nesehnutí Brno
Galerie 2P, České mládeže 8, 2. patro
Výstava prací studentů KVV
Galerie V Průvanu - průchod mezi atriem a Dlouhou ulicí
Výstava prací studentů KVV
Miny Galerie UNK, Klíšská ulice
Výstava prací studentů KVV
Budova KVV, Stará 92

KATEDRA PRIMÁRNÍ JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY
Prezentace materiálů pracovníků katedry
V učebně s multimediálním multifunkčním zařízením budou 
prezentovány skripta, učebnice, monografie, výstupy z grantů
a záznamy ze seminářů.
KDE: České mládeže 8, učebna HO-K138

CENTRUM INTERKULTURNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Promítání dokumentárního filmu s tématem migrace a následná 
odborná přednáška
Ve spolupráci s International Organization for Migration (Mezinárodní 
organizace pro migraci (IOM) Praha) a Filmovým klubem Aula. 
16.10.2007, 19:00 h, Aula PF

CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY
Prezentace činnosti centra 
Obsah kurzu odborně zaměřeného cizího jazyka, přehled jazyků 
nabízených ve výuce, ukázka učebny, multimediální počítačové 
centrum CJP a možnosti jeho využití při výuce cizích jazyků.
16.10.2007, 10:00 h, Centrum jazykové přípravy PF 

ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PF UJEP
Prezentace elektronických informačních zdrojů a nového 
knihovního systému Advanced Rapid Library.
16.10.2007, 9:00 h, Knihovna UJEP, Pasteurova 11


