Kampus Hybernská

Zajímají Vás AKTUALITY z Hyb4City?
? Zaregistrujte se do NEWSLETTERU HYB4CITY ?
? Sledujte novinky na Facebooku ? ZDE .

ZDE .

Chcete v Kampusu Hybernská USPOŘÁDAT svou akci?
? Zjistěte víc ? ZDE .

Co je Kampus Hybernská?

Kampus Hybernská je prostor propojující kulturu, inovace, vědu a vzdělávání. Díky umístění v samotném srdci
hlavního města Prahy se tak široké veřejnosti naskýtá příležitost ponořit se do atmosféry univerzitního života a nechat
se inspirovat nejnovějším vědeckým poznáním a uměleckým vyjádřením řady akademiků a umělců.
Kampus Hybernská vznikl propojením hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy s cílem založení společného
projektu pro rozvoj intenzivnější spolupráce. Kampus proto není pouze akademický nebo výstavní prostor určený
k jednostranné konzumaci umění nebo poznatků. ? Cílem Kampusu Hybernská je vytvořit unikátní inovační
ekosystém, který inspiruje a podněcuje ke kreativní tvorbě napříč obory a sférami.
Vedle setkávání studentů a akademiků napříč fakultami Univerzity Karlovy má Kampus Hybernská za cíl také
propojování Univerzity s veřejností, komerční sférou, státem nebo neziskovými organizacemi. Kampus chce být
v budoucnu etablované svébytné univerzitní a městské centrum viditelné v prostoru střední Evropy. Centrum založené
na generování inovací všeho druhu za využití znalostí a kreativity lidí v odpovědi na celospolečenské výzvy a příležitosti
21. století. To vše v posílené inovační infrastruktuře hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy.

Podívejte se do fotogalerie:
FOTO: Hynek Glos

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK v Kampusu Hybernská

CPPT UK v Kampusu Hybernská vytváří inovační komunitu studentů a akademiků, a to za pomoci vzdělávacích
kurzů i akcí přístupných široké veřejnosti. V Kampusu působí prostřednictvím vzdělávacího projektu Inovační laboratoř
a popularizačního a transferového projektu Hyb4City. Univerzitní projekt Hyb4City vychází ze Strategického záměru
Univerzity Karlovy a jeho ? hlavním cílem je přispět k mezifakultní a mezioborové spolupráci zejména v oblastech
vzdělávání, výzkumu, transferu a inovací.
CPPT UK také v Kampusu Hybernská nabízí služby související s přenosem vědeckých poznatků do společnosti.
V našem produkčním zázemí rádi obsloužíme akce, kde se propojují fakulty UK, nebo v nichž se Univerzita Karlova
propojuje s komerční sférou, neziskovým sektorem nebo se státem a samosprávou. Pro tyto akce je možné Kampusové
prostory využít pouze za symbolické poplatky na režijní náklady.

Naším úkolem v Hyb4City je inspirovat a přispívat k propojování oborů i sfér. Rádi
Vám pomůžeme program upravit tak, aby odpovídal naší misi.
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Naše cíle jsou:
• Podporovat rozvoj spolupráce mezi fakultami a součástmi UK, včetně mimopražských
• Poskytovat prostor pro inovační partnerství mezi akademickou sférou UK a sférami komerční, neziskové nebo
veřejné
• Popularizovat stávající výsledky vědy pro podnícení transferu znalostí do praxe
• Objevovat a čerpat inovační potenciál společensko-humanitních a uměleckých oborů v interdisciplinárním
propojování s dalšími obory UK
• Rozvíjet komunitní rozměr akademické obce UK – studentstva, post/doktorandů, vědecké či pedagogické
komunity včetně cizinců nebo alumni
• Využívat znalostního potenciálu UK v rámci poradenství pro veřejnost anebo sociálních a jiných inovací, zejm.
ve vztahu k městu
• Propojovat UK se ZŠ a SŠ v rámci spolupráce v oblasti pedagogiky a didaktiky

Chcete v Kampusu Hybernská uspořádat svou akci?

To máme velkou radost. Projděte si ROZCESTNÍK, který jsme pro Vás připravili - podle typu Vaší akce Vás navede
ke správné osobě, se kterou se domluvit.
Rozcestník akcí Kampusu Hybernská

ZDE .

Co v Kampusu Hybernská najdete?

Kampus je organický celek spoluutvářený řadou entit navázaných na Univerzitu Karlovu. Vedle Hyb4City Kampus řídí
také zapsaný ústav Kampus Hybernská, právnická osoba založena hlavním městem Prahou a Univerzitou Karlovou
jako statutární orgán s právní subjektivitou.
Na organizaci dění v Kampusu se podílí také studentské spolky napříč Univerzitou Karlovou pod záštitou
Studentské Hybernské . Všichni studenti UK navíc mohou v prostorách Studentské Hybernské využít veřejně přístupný
cowork pro práci na společných studentských projektech, nebo na vypracování akademických prací.
Zázemí Kampusu je ale určeno také akademické obci univerzity, kromě prostor je možné využít služby našich
techniků, pohoštění z naší kavárny Hlína nebo pomoc s propagací plánovaných akcí v Kampusu.

Adresa a kontakty:

Kampus Hybernská
Hybernská 4, Praha 1
Mapa | Web
Kompletní kontakty na tým ? ZDE
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