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Jsme nejznámější a nejlépe 
mezinárodně hodnocenou českou 
univerzitou.
Umístění UK v nejrespektovanějších 
mezinárodních žebříčcích světových 
univerzit (např. žebříček šanghajské 
univerzity Jiao Tong či žebříček Times 
Higher Education) dokládá, že UK 
patří mezi 2% nejlepších světových 
univerzit.

Jsme největší českou vysokou 
školou.
Máme 17 fakult, z toho 14 v Praze, 
jednu v Plzni (Lékařská fakulta) 
a dvě v Hradci Králové (Lékařská 
a Farmaceutická fakulta).

Poskytujeme rozsáhlou nabídku 
studijních programů a máme 
nejširší škálu oborů v ČR.

Z českých univerzit máme nejvíce 
mezinárodních partnerů a kontaktů 
po celém světě.

Profilujeme se jako univerzita 
výzkumného typu (research 
university), která je kromě klasické 
výuky zaměřena na intenzivní 
vědecký výzkum.

Jako nejstarší univerzita ve střední 
Evropě máme dlouholetou tradici.
Univerzita Karlova byla založena 
českým a římským králem Karlem IV. 
v roce 1348. Když Kolumbus objevil 
Ameriku, na naší univerzitě už se téměř 
150 let učilo!

proč  studovat pr ávě  
na univerz itě  Kar lově :
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Univerzita Karlova má více než 53 000 
studentů, což je zhruba 1/6 všech 
vysokoškolských studentů v ČR.

Na UK je celkem akreditováno přes 
300 studijních programů s více než 640 
studijními obory. Některé z nich jsou 
dokonce v ČR zcela unikátní – např. 
adiktologie, egyptologie, klimatologie apod.

Univerzita Karlova nabízí bakalářské, 
magisterské, navazující magisterské nebo 
doktorské studium. Forma studia může být 
prezenční, distanční nebo kombinovaná, 
studium je bu jednooborové, nebo 
dvouoborové.

Díky prostupnosti studia si posluchači 
podle svých zájmů a představ mohou 
do určité míry vytvářet vlastní kombinace 
studijních předmětů – a to nejen v rámci 
své fakulty, ale třeba i s předměty z jiných 
fakult i dalších VŠ včetně zahraničních. 
To platí jak v bakalářském, tak 
v magisterském, navazujícím magisterském 
i doktorském studijním programu.

Základní podmínkou k přijetí ke studiu 
bakalářského či magisterského studijního 
programu je ukončené úplné střední nebo 
střední odborné vzdělání.

Podmínkou k přijetí do doktorského 
studijního programu je absolvování 
magisterského studijního programu.

Další podmínkou k přijetí, kterou 
stanovuje vysoká škola, je úspěšné složení 
přijímací zkoušky. Podmínky k přijetí jsou 
zveřejněny u každého studijního programu, 
resp. oboru zvláš – viz internetové stránky 
jednotlivých fakult a souhrnné informace 
o studiu na univerzitním webu.

studium

Bakalářský studijní program je 
zaměřen na přípravu k výkonu povolání 
a ke studiu v magisterském studijním 
programu. Standardní doba studia včetně 
praxe je nejméně tři a nejvíce čtyři roky. 
Ukončení studia probíhá formou státní 
závěrečné zkoušky, jejíž součástí je 
bakalářská práce, a absolvent získává titul 
„bakalář“ (Bc.)

Magisterský studijní program, 
který navazuje na bakalářský studijní 
program, standardně trvá dva až tři roky, 
magisterský studijní program nenavazující 
je standardně dlouhý čtyři až šest let. 
Ukončení studia probíhá formou státní 
závěrečné zkoušky, jejíž součástí je 
obhajoba diplomové práce. Absolvent 
získává titul „magistr“ (Mgr.), MUDr. či 
MDDr. (doktor zubního lékařství).

Absolventi magisterských studijních 
programů, kteří získali akademický titul 
„magistr“, mohou vykonat v téže oblasti 
studia státní rigorózní zkoušku, jejíž 
součástí je obhajoba rigorózní práce. 
Po úspěšném vykonání této zkoušky 
jsou udělovány akademické tituly JUDr., 
PhDr., RNDr., PharmDr., ThLic., ThDr.

Doktorský studijní program 
standardně trvá tři až čtyři roky, 
studium se ukončuje státní doktorskou 
zkouškou a obhajobou disertační práce. 
Absolventům se uděluje akademický titul 
„doktor“ (Ph.D.), v oblasti teologie pak 
titul „doktor teologie“ (Th.D.).

Ročně úspěšně ukončí studium na UK 
9000 absolventů. Na trhu práce je jejich 
nezaměstnanost dlouhodobě jednou 
z nejnižších v ČR.

Přihlášku ke studiu na UK pro ak. rok 
2013/2014 je třeba podat nejpozději

do 28. února 2013  
(bakalářské a magisterské studijní programy)

do 30. dubna 2013  
(doktorské studijní programy)

Stipendia

Základní druhy stipendií poskytovaných na UK:

Stipendium za vynikající studijní výsledky

Účelové stipendium

Doktorandské stipendium

Stipendium na podporu ubytování

Sociální stipendium
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věda na uK

Podle oficiálních hodnocení 
vědeckých výstupů (např. hodnocení 
Rady pro výzkum, vývoj a inovace) 
je Univerzita Karlova nejvýkonnější 
vědeckou institucí v ČR.

Na fakultách UK působí řada 
špičkových výzkumných týmů 
spolupracujících se zahraničními 
pracovišti (např. Centrum pro jaderný 
výzkum CERN ad.).

Posluchači UK mají možnost zapojit 
se již během studia do vědecké 
a výzkumné činnosti univerzity.

Grantová agentura UK ročně 
rozděluje řádově desítky miliónů 
korun na vědecké projekty, jejichž 
hlavními řešiteli jsou studenti 
magisterského nebo doktorského 
studijního programu.

Studenti UK mají také možnost využít 
bohaté nabídky stipendií, stáží 
a grantů zaměřených na podporu 
mobility mladých vědců.

Úspěchy svých studentů na poli vědy 
oceňuje UK řadou univerzitních 
i fakultních cen.

Akce k popularizaci vědy:

Den vědy na pražských vysokých 
školách – Scientia Pragensia

Cílem je přiblížit široké veřejnosti 
a zejména středoškolským 
studentům vědu a vědeckou činnost 
na pražských vysokých školách 
včetně konkrétních ukázek aplikace 
výzkumu. Na programu akce tradičně 
spolupracují UK, ČVUT, ČZU, 
VŠCHT a VŠE.

V roce 2012 se Den vědy koná 
v pátek 23. 11. v areálu VŠE 
v Praze – více informací najdete 
na webu www.sciprag.cz

Nebojte se vědy

Odborníci z UK se svými přednáškami 
podílejí také na popularizačním 
cyklu s názvem Nebojte se vědy, 
organizovaném AV ČR, který je 
zaměřen převážně na studenty SŠ. 
Témata přednášek jsou vybírána 
na základě aktuálního dění a nových 
výsledků vědy a výzkumu.

Portréty a rozhovory se zajímavými 
osobnostmi univerzitní vědy, profily 
týmů a aktuality z oblasti výzkumu 
na UK najdete v univerzitním 
internetovém časopise i-Forum 
(http://iforum.cuni.cz/)

Televizní dokumenty o vybraných 
univerzitních vědeckých pracovištích 
jsou ke shlédnutí také na YouTube: 
http://www.youtube.com/user/
UniKarlova
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UK má 20 kolejí (z toho třináct v Praze, 
tři v Plzni, dvě v Hradci Králové a dvě 
v Brandýse nad Labem), jejichž celková 
kapacita je 13 443 lůžek. V nabídce jsou 
také pokoje s bezbariérovým přístupem.

Stravování zajišuje celkem 11 menz 
a 4 výdejny. Menzy nabízejí výběr 
z několika menu včetně vegetariánských 
jídel, objednávání jídel prostřednictvím 
internetu aj.

ubytování a str avování por adny

Kancelář pro studenty se 
speciálními potřebami poskytuje 
informace o studiu, sportovních 
aktivitách a službách, které pomáhají 
studentům s tělesným či smyslovým 
handicapem (např. digitalizace nebo 
načítání textů, doprovod, tutoring 
apod.).

Poradny fungují i na řadě fakult 
(ETF, HTF, 1. LF, 2. LF, 3. LF, 
LF v Plzni, LF v Hradci Králové, 
FaF, FF, MFF, PedF, FTVS) – 
od studentského faráře přes 
různé typy poraden pro studenty 
se speciálními potřebami až 
po psychologické poradny.

Informačně-poradenské centrum UK 
(IPC) přináší informace o možnostech studia 
na Univerzitě Karlově, poskytuje konzultace 
českým i zahraničním uchazečům o studium 
a připravuje přednášky, semináře a kurzy pro 
stávající studenty všech univerzitních fakult. 
Odborné poradny v rámci IPC (psychologická 
poradna – ve verzi pro české i zahraniční studenty, 
poradny profesní a sociálně-právní) nabízejí 
studentům UK pomoc s problémy při studiu 
i v osobním životě. Nově mohou studenti též 
využívat služby individuálního koučování.

http://kam.cuni.cz
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sport a volný čas

Všem studentům UK je k dispozici univerzitní 
Sportovní centrum Hostivař, areál o rozloze 
téměř sedm hektarů s velkou nabídkou sportoviš. 
Je tu např. jeden z nejmodernějších bazénů v ČR, 
víceúčelová hala pro volejbal, basketbal, florbal, 
sálovou kopanou a tenis, sály na aerobik, posilovna, 
sauna a také venkovní sportoviště, jako např. 
tenisové antukové dvorce, fotbalový trávník, 
volejbalové dvorce atd.

Loděnice FTVS UK a kanoistický kanál 
univerzitního sportovního klubu Praha v Tróji 
nabízí rafting i jízdu na kanoích a kajacích na klidné 
či divoké vodě.

Celou řadu sportovních disciplín, včetně např. 
horolezectví, jachtingu, karate, surfování, 
extrémních sportů nebo ledního hokeje ad., je 
možné pěstovat také v rámci Vysokoškolského 
sportovního klubu FTVS UK.

Ze široké škály sportů si mohou vybrat i studenti 
mimopražských fakult UK:

Lékařská fakulta v Plzni nabízí např. squash, 
volejbal, florbal, golf, aerobik, tenis, basketbal nebo 
badminton apod.

Lékařská fakulta a Farmaceutická fakulta 
v Hradci Králové nabízejí např. jógu, tenis, 
florbal, lezení na umělé stěně, in-line bruslení nebo 
zumbu, ad.

Centrum sportovních aktivit zdravotně 
postižených studentů v loděnici Regata v Praze 
Podolí připravuje specializované kurzy např. 
jachtingu, kanoistiky, cyklistiky, lyžování, posilování 
nebo plavání aj. Dále se také věnuje poradenské, 
odborné, vědecké a publikační činnosti.

Studentská unie Univerzity Karlovy 
(SUUK)

Spolkovou činnost studentů Univerzity Karlovy 
má pod patronací Studentská unie, která sdružuje 
již 26 studentských spolků z různých fakult 
a zájmových oblastí:

SUUK pořádá na začátku každého zimního 
semestru Studentský jarmark, určený 
především (ale nejen) všem studentům prvních 
ročníků. Jednotlivé spolky tu představují své 
aktivity a kromě toho je součástí této akce 
také bohatý kulturní program – vystoupení 
studentských divadel, kapel, projekce filmů, 
občerstvení a mnohem více.

SUUK se podílí také na prezentaci UK v rámci 
studentského svátku Majáles apod.

Culto

E-klub

FFabula

Filmový klub FHS

Charlie

In-life

International Club CUNI

Juristi

MKPR

Motolák

POLIS

Politologický klub FSV UK

Prager Deutscher Klub

Primát.cz

Spolek českých studentů farmacie

Pražská univerzitní skupina Amnesty 
International

SIMS

Spolek Matfyzák

Spolek mediků českých

Studenti FHS UK

Studentská rada FF UK

Trimed

UK media

Univerzitní křesanské hnutí 
a křesanská skupinka (FF) UK

VŠ LIGA

Všehrd

Jak ještě trávit 
volný čas na UK?

Například:

návštěvou některé z výstav, 
které probíhají v Křížové 
chodbě v historické budově 
Karolina (např. World Press 
Photo, National Geografic 
atd.)

v Botanické zahradě UK, která 
patří k nejstarším evropským 
univerzitním zahradám

na Filmovém semináři, 
kterého se mohou účastnit 
studenti UK ze všech 
fakult a v jehož rámci lze 
v předpremiéře shlédnout 
distribuční filmové novinky

posezením v některém ze 
studentských klubů, které 
nabízejí nejen občerstvení, 
ale většinou také kulturní 
program – v Praze např. 
celouniverzitní studentský 
klub K4 v Celetné 20, nebo 
fakultní či kolejní kluby jako 
např. Hvězda, Chladič nebo 
Mrtvá ryba, v Hradci Králové 
např. ATP bar Spolku českých 
studentů farmacie na kolejích 
Na Kotli, v Plzni klub Ucho 
na koleji Bolevecká a mnoho 
dalších.

UK zvítězila podruhé v Hokejové bitvě
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a to ještě  není všechno

Nakladatelství Karolinum

Univerzita Karlova má vlastní 
nakladatelství s reprezentační 
prodejnou v pražské Celetné 
ulici. Nakladatelství kromě 
řady učebních textů a odborné 
literatury vydává také 27 vědeckých 
časopisů, českou beletrii a její 
překlady do cizích jazyků. 
Nové internetové knihkupectví 
Nakladatelství Karolinum poskytuje 
svým zákazníkům slevu 10 %; při 
nákupu v reprezentační prodejně 
mohou využít desetiprocentní 
slevu na veškerý sortiment všichni 
držitelé karet ISIC a ITIC.

Fakultní muzea, sbírky a další 
zajímavé objekty

Specializovaná muzea má např. 
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 
(České farmaceutické muzeum, 
Botanická zahrada léčivých rostlin), 
Přírodovědecká fakulta (Botanická 
zahrada, Hrdličkovo muzeum člověka, 
Mineralogické muzeum, Mapová 
sbírka), 1. lékařská fakulta (Muzeum 
normální a srovnávací anatomie), 
Lékařská fakulta v Hradci Králové 
(Muzeum anatomického ústavu) či 
Filozofická fakulta (Galerie antického 
umění v Hostinném, Sbírka sádrových 
odlitků antické plastiky).

Orchestr a Sbor UK

Členové Orchestru a Sboru UK 
– studenti a čerství absolventi UK – 
pravidelně vystupují a spolupracují 
také s dalšími hudebními tělesy 
a charitativními organizacemi.

Velká aula

Patří k nejvýznamnějším 
reprezentativním prostorám 
univerzity, kde se odehrává 
většina univerzitních 
ceremoniálů, jako jsou 
promoce, imatrikulace, 
jmenování profesorů 
prezidentem republiky či 
udílení čestných doktorátů. 
Nachází se v historické 
budově Karolina, která 
univerzitě náleží od r. 1383. 
Karolinum je národní kulturní 
památkou a je hlavním sídlem 
Univerzity Karlovy.

UK Point

Univerzitní prodejna v Celetné 14 v Praze 1 
nabízí široký sortiment propagačních brožur 
a předmětů s logem UK – trička, mikiny, 
čepice, hrnečky, tužky, šály a mnoho dalšího. 
Studentům poskytuje zajímavé slevy!
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adresy a důlež ité 
infor mační z droje

Univerzitní stránky: www.cuni.cz

Univerzitní časopis i-forum: 
http://iforum.cuni.cz/

Informačně-poradenské centrum UK: 
www.ipc.cuni.cz

Informace o studiu na UK: 
http://www.cuni.cz/UK-23.html

Koleje a menzy UK: http://kam.cuni.cz/

Nakladatelství Karolinum: 
www.cupress.cuni.cz

Studentská unie UK: http://suuk.cz/

Klub K4: http://www.k4klub.org/

Fakulty UK:

Katolická teologická fakulta 
www.ktf.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta 
www.etf.cuni.cz

Husitská teologická fakulta 
www.htf.cuni.cz

Právnická fakulta www.prf.cuni.cz

1. lékařská fakulta www.lf1.cuni.cz

2. lékařská fakulta www.lf2.cuni.cz

3. lékařská fakulta www.lf3.cuni.cz

Lékařská fakulta v Plzni www.lfp.cuni.cz

Lékařská fakulta v Hradci Králové 
www.lfhk.cuni.cz

Farmaceutická fakulta v Hradci 
Králové www.faf.cuni.cz

Filozofická fakulta www.ff.cuni.cz

Přírodovědecká fakulta 
www.natur.cuni.cz

Matematicko-fyzikální fakulta 
www.mff.cuni.cz

Pedagogická fakulta www.pedf.cuni.cz

Fakulta sociálních věd www.fsv.cuni.cz

Fakulta tělesné výchovy a sportu 
www.ftvs.cuni.cz

Fakulta humanitních studií 
www.fhs.cuni.cz
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slovníK  
z áKladních pojmů

Akademická obec – je tvořena 
studenty a akademickými pracovníky 
(vědeckými pracovníky a pedagogy) dané 
vysoké školy

Akademický senát – samosprávný 
zastupitelský orgán vysoké školy nebo 
fakulty, členové senátu jsou voleni 
akademickou obcí z řad studentů 
a pedagogů

Aula – slavnostní síň, ve které se 
odehrávají významné univerzitní nebo 
fakultní akce

Děkan – stojí v čele fakulty; do funkce 
jej jmenuje na návrh akademického 
senátu fakulty rektor

Distanční forma studia – multimediální 
forma studia; výuka neprobíhá 
v učebnách a nemá podobu přednášek 
vyžadujících osobní účast učitelů 
a studentů; při studiu jsou využívány 
nové metodologie, všechny druhy 
médií a informačních komunikačních 
technologií

Imatrikulace – slavnostní akt, při 
kterém nově přijatí studenti slavnostně 
skládají akademický slib, na jehož 
základě je Univerzita Karlova přijímá 
do akademické obce

Index – tzv. výkaz o studiu, kam se 
každoročně zapisují všechny přednášky, 
cvičení, semináře aj., které student hodlá 
v daném roce absolvovat

Insignie – výsostné znaky instituce, jejíž 
moc se přenáší na hodnostáře, kteří 
jsou oprávněni jich užívat; původ mají 
ve středověku, užívají se při veřejných 
ceremoniálech a slavnostech; patří sem 
např. žezla (sceptra), medaile rektora 
a děkanů zavěšené na řetězy, pečetidlo 
nebo prsten

Kombinovaná forma studia – prolíná 
se v ní distanční a prezenční forma studia

Pedel – zaměstnanec fakulty, jehož 
úkolem je nosit při slavnostních 
příležitostech žezlo, a už rektorské, 
nebo fakultní

Prezenční forma studia – studijní 
program realizovaný prezenční formou 
předpokládá, že výuka, přednášky, 
semináře apod. se konají podle 
pravidelného rozvrhu; student se výuky 
přímo účastní

Promoce – slavnostní předání diplomu 
absolventům univerzitního studia

Rektor – představitel vysoké školy; řídí 
ji, zastupuje ji a jedná jejím jménem; 
rektora jmenuje a odvolává na návrh 
akademického senátu školy prezident 
republiky

Semestr – polovina akademického roku 
na vysoké škole

Sponse – slavnostní slib, přísaha; při 
promocích se užívají upravené texty 
sponsí z 19. století; sponse se liší podle 
jednotlivých fakult a podle druhu 
ukončeného studia

Stipendium – peněžitá podpora 
z veřejných prostředků ke studijním, 
vzdělávacím i sociálním účelům

Studijní program – vysokoškolské 
vzdělání se získává studiem v rámci 
akreditovaného studijního programu; ten 
může být bakalářský, magisterský nebo 
doktorský; studium se člení na studijní 
obory a je konkretizováno studijními 
plány

Talár – slavnostní oděv, obřadní šat 
univerzitních hodnostářů; rektorské 
a prorektorské taláry jsou červené, 
ostatní akademičtí funkcionáři mají taláry 
černé

(Převzato z hesel publikace Rukově 
studenta UK; upraveno)
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