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Univerzita Karlova v Praze je největší českou vysokou školou a zároveň nejznámější a nejlépe 

mezinárodně hodnocenou českou univerzitou. Má 17 fakult, z toho 14 v Praze, 2 v Hradci 

Králové a 1 v Plzni, které nabízejí vzdělání v široké škále oborů. Vedle vzdělávání tvoří 

významnou součást činnosti Univerzity Karlovy také věda a výzkum, jde o nejvýkonnější 

vědeckou instituci v ČR, na níž působí řada špičkových výzkumných týmů spolupracujících 

se zahraničními pracovišti. 

 

Odborné zaměření 

Přírodovědecká fakulta – biologické, chemické, geografické a geologické obory (podrobněji 

viz samostatný Nabídkový list PřF UK) 

Matematicko-fyzikální fakulta – matematické, fyzikální a IT obory 

Lékařské obory nabízí pět lékařských fakult: 

1. lékařská fakulta  

2. lékařská fakulta 

3. lékařská fakulta 

Lékařská fakulta v Plzni 

Lékařská fakulta v Hradci Králové 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové – farmaceutické a související obory 

Fakulta tělesné výchovy a sportu – tělovýchovné obory, fyzioterapie, doktorské studijní 

programy Kinantropologie a Biomechanika 

Filozofická fakulta – téměř 70 humanitních oborů 

Fakulta sociálních věd – klíčové sociálněvědní obory: ekonomie, komunikační studia, 

mezinárodní teritoriální studia, politologie, sociologie 



Fakulta humanitních studií – široké spektrum věd o člověku a lidské společnosti, působí 

jako mezioborový spojovník humanitních a sociálních disciplín s přírodními a lékařskými 

vědami 

Pedagogická fakulta – příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a 

vědeckých pracovníků v pedagogice, edukativní psychologii a didaktikách různých oborů 

Právnická fakulta – široké spektrum právních oborů 

Vzdělání v teologických oborech nabízejí tři teologické fakulty: 

Katolická teologická fakulta 

Evangelická teologická fakulta 

Husitská teologická fakulta 

 

Nabízené služby 

Jednotlivé fakulty mohou nabídnout spolupráci v oborech, kterým se věnují, poskytnout 

možnost využití specializovaných přístrojů, provádění odborných expertiz a testování. 

V případě zájmu o spolupráci s některou z fakult se můžete obrátit na Centrum pro přenos 

poznatků a technologií UK, které vám doporučí nejvhodnější univerzitní pracoviště a 

zprostředkuje kontakt s konkrétním vědeckým týmem 

 

Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce 

Viz například  www.cuni.cz nebo webové stránky jednotlivých fakult UK. 
 

Kontakt 

Centrum pro přenos poznatků a technologií 

Univerzita Karlova v Praze 

Kontaktní osoba: Ing. Marie Katakalidisová 

E-mail: cppt@ruk.cuni.cz  

Tel.: (+420) 224 491 452, 224 491 362 

Web: www.cuni.cz 

http://www.cuni.cz/

