Poradenské centrum
Studentská 2 (budova F3, 2. patro)
461 17 Liberec 1
telefon: 485 353 056, 485 353 057
web: http://apc.tul.cz
mail: info.apc@tul.cz

➢ Poradenské centrum nabízí komplexní
odborného poradenství a konzultací.
•
•
•
•
•

systém

Studijní poradenství
Psychologické poradenství
Sociální poradenství
Profesní/kariérové poradenství
Poradenství pro studenty se speciálními vzdělávacími
potřebami

➢ Možnost konzultovat a hledat řešení studijních problémů
či překážek, potíží při volbě profesní orientace,
vztahových a osobních nesnází, sociálních problémů,
krizových situací atd.
➢ Odborné poradenství a konzultace jsou určeny zejména
uchazečům o studium, studentům, absolventům,
ale i zaměstnancům TUL a veřejnosti.

Studijní poradenství
➢
➢
➢
➢
➢

studijně informační poradenství
konzultace při volbě programu, oboru a formy studia
podpora při přechodu ze středoškolské na vysokoškolskou formu studia
podpora při rozvíjení studijních dovedností i kompetencí
pomoc při řešení studijních problémů

➢ bližší informace o studijních poradcích na:
http://apc.tul.cz/akademicka-poradna/studijni-poradenstvi/

Seznam studijních poradců pro jednotlivé fakulty TUL:
➢ Fakulta strojní
• doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.,
telefon: +420 48535 2947, e-mail: iva.petrikova@tul.cz
➢ Fakulta textilní
• Ing. Jindra Porkertová
telefon: +420 48535 3218, e-mail: jindra.porkertova@tul.cz
• Ing. Renata Štorová, Csc.
telefon: +420 48535 3940, e-mail: renata.storova@tul.cz
➢ Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
• PhDr. Luďka Hrabáková, Ph.D.
telefon: +420 48 535 4238, e-mail: ludka.hrabakova@tul.cz
• Mgr. Nicola Susanne Karásková
telefon: +420 48 535 4273, e-mail: nicola.karaskova@tul.cz
• Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph.D.
telefon: +420 48 535 2840, e-mail: klara.severynova.popkova@tul.cz
➢ Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
• Ing. Jan Koprnický, Ph.D.
telefon: +420 48535 3290, e-mail: jan.koprnicky@tul.cz
• Ing. Lubomír Slavík, Ph.D.
telefon: +420 48535 3142, e-mail: lubomir.slavik@tul.cz
➢ Fakulta umění a architektury:
• Ing. arch. Bc. Ivo Louda
telefon: +420 48535 3195, e-mail: ivo.louda@tul.cz

➢ Ekonomická fakulta:
• Ing. Jitka Burešová, Ph.D.
telefon: +420 48535 2324, e-mail: jitka.buresova@tul.cz

• Ing. Světlana Myslivcová, Ph.D., ING.PAED.IGIP
telefon: +420 48535 2359, e-mail: svetlama.myslivcova@tul.cz
• Ing. Lenka Strýčková, Ph.D.
telefon: +420 48535 2379, e-mail: lenka.stryckova@tul.cz
➢ Fakulta zdravotnických studií:
• Bc. Tomáš Buchtela, DiS.
telefon: +420 721 738 846, e-mail: tomas.buchtela@tul.cz
• Mgr. Zuzana Paukertová
telefon: +420 48535 3560, e-mail: zuzana.paukertova@tul.cz

Psychologické poradenství
➢ pomoc při řešení studijních obtíží, osobnostních a vztahových problémů
➢ podpora při zvládání stresových stavů, nácvik koncentrace,
psychohygieny při studiu
➢ možnost zprostředkování další odborné péče
➢ diagnostika specifických poruch učení a vypracování odborného
doporučení
➢ kontakt:
Mgr. Jana Blažková, psycholog@tul.cz

Sociální poradenství
➢ odborné sociální poradenství v tíživých životních situacích
➢ informace o dávkách a službách sociální péče a sociálního zabezpečení
➢ kontakt:
Bc. Hana Klozová, hana.klozova@tul.cz, tel. +420 48535 3057
Mgr. Iveta Pospíšilová, iveta.pospisilova@tul.cz , tel. +420 48535 3056

Profesní/kariérové poradenství
➢
➢
➢
➢

konzultace profesních předpokladů a reálného pracovního uplatnění
pomoc při orientaci na trhu práce
informace z oblasti pracovní legislativy
kontakt: kariera.apc@tul.cz
doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D., katerina.marsikova@tul.cz
Ing. Tereza Horáková, tereza.horakova3@tul.cz

Poradenství pro studenty se speciálními
vzdělávacími potřebami
➢ speciálně pedagogická diagnostika (včetně specifických poruch učení)
➢ zpracování doporučení k žádostem o přijetí ke studiu (modifikace
přijímacího řízení)
➢ sestavení, návrh a realizace individuálních vzdělávacích strategií
➢ kontakt:
Mgr. Alena Malinová, alena.malinova@tul.cz
Mgr. Iveta Pospíšilová, iveta.pospisilova@tul.cz , tel. +420 48535 3056

Doporučujeme všem zájemcům o poradenské služby,
aby se předem objednali.
Aktuální rozpis poradenských hodin se nachází na webových stránkách
http://apc.tul.cz/

Jsme tu pro Vás, neváhejte nás navštívit ☺

