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48 475 studentů na všech 17 fakultách

61 440 přihlášek, přijato 16 908 uchazečů 

7 935 absolventů, zaměstnanost absolventů 

přes 98 %, Klub Alumni UK

UK patří mezi 2 % nejlepších vysokých škol na světě 

v hodnocení prestižních mezinárodních žebříčků

9094 (18,8 %) zahr. studentů, 209 meziuniv. 

dohod

více než 1/3 všech doktorandů v ČR

Úvodem o UK
Zdroj: Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2018
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• Katolická teologická fakulta

• Evangelická teologická fakulta

• Husitská teologická fakulta

• Právnická fakulta

• 1. lékařská fakulta

• 2. lékařská fakulta

• 3. lékařská fakulta

• Lékařská fakulta v Plzni

• Lékařská fakulta v Hradci Králové

• Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

• Filozofická fakulta

• Přírodovědecká fakulta

• Matematicko-fyzikální fakulta

• Pedagogická fakulta

• Fakulta sociálních věd

• Fakulta tělesné výchovy a sportu

• Fakulta humanitních studií

Fakulty 

UK
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bakalářské

navazující 

magisterské

doktorské

+ PhDr./ThDr./JUDr./RNDr.

Nenavazující magisterské 

programy: Mgr., MUDr., MDDr.

Návaznost studijních programů

Bc.

Mgr.
Ph.D.
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Prezenční

80 %

Kombinovaná

19 %

Distanční

1 %

Formy studia



www.cuni.cz

Studijní předpisy
➢ Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

s řadou jeho změn a doplnění dalších zákonů

➢ Další zákony a právní předpisy (Zákon o svobodném 

přístupu k informacím, Zákon o rozpočtových 

pravidlech, Zákon o zadávání veřejných zakázek, apod.)

➢ Nařízení vlády, Vyhlášky MŠMT

➢ Předpisy na UK: vnitřní předpisy univerzity

opatření rektora a kvestora

➢ Vnitřní předpisy FAKULT
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➢ Statut Univerzity Karlovy – 4 přílohy

(základní vnitřní předpis UK)

➢ Studijní a zkušební řád

➢ Stipendijní řád

a další…..

http://www.cuni.cz/UK-146.html

http://www.cuni.cz/UK-146.html


Organizace studia

Akademický rok

• 12 měsíců

• zimní semestr/ zimní zkouškové období/ letní semestr/ letní 
zkouškové období

Úsek studia

• semestr nebo ročník (závisí na vnitřním předpisu fakulty –
Pravidla pro organizaci studia konkrétní fakulty) 

• 1 nebo více úseků lze studovat dle individuálního studijního 
plánu

• v Harmonogramu ak. roku jsou stanoveny termíny zápisů 
do dalšího úseku studia

www.cuni.cz
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- určuje skladbu předmětů - povinné a povinně volitelné, stanovuje 

počty kreditů, celkový objem a formu výuky i způsob ověřování

výsledků studia

➢ Karolinka (studijní plány, rozpis předmětů, plní se v rámci konkrétního 
oboru)

Např. 

http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/2018/plany.html

➢ Studijní informační systém /SIS/

https://is.cuni.cz/studium/

Studijní plán

http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/2018/plany.html
https://is.cuni.cz/studium/


Předměty /dané Studijním plánem/

➢ Povinné
- bezpodmínečně nutné plnit

➢ Povinně volitelné 
- volí se, tak aby za ně student získal určité dané 

množství kreditů

➢ Volitelné

- i z nabídky jiných studijních plánů a oborů, 

z jiných fakult – doporučeno jen kolem 10%

www.cuni.cz



Prerekvizita

• pokud ji má předmět stanovenou, můžete si jej zapsat 
až po jejím splnění (viz Studijní informační systém)

Korekvizita

• má-li ji určitý předmět stanovenou, musí být 
korekvizita splněna, aby byl daný předmět uznán za 
splněný. Je vhodné si zapsat předmět i jeho  
korekvizitu ve stejném semestru

www.cuni.cz



Plnění předmětů – nejčastěji:

► Zápočet

► Zkouška

►Klasifikovaný zápočet

►Kolokvium

►Klauzurní práce

a jejich kombinace 

www.cuni.cz



Kreditový systém
- kompatibilní s principy ECTS

➢ Doporučený počet kreditů

- 30 kreditů, je-li úsekem semestr

- 60 kreditů, je-li úsekem ročník

➢ Normální počet kreditů

- v dosavadních úsecích studia získán takový 

počet kreditů, který odpovídá součtu kreditů 

při doporučeném průběhu

➢ Minimální počet kreditů – pro postup do dalšího 
ročníku

- vnitřní předpis fakulty 

www.cuni.cz



➢ Nezpoplatněná doba studia  
• Bc. 3 (+1), Mgr. 5, ev. 6 (+1), NMgr. 2 (+1) 

➢Celková odstudovaná doba
• započítává se doba předchozích neúspěšných studií v bakalářských a magisterských 

studijních programech v částech, které se nepřekrývají se stávajícím studiem

• nezapočítává se doba předchozího neúspěšného studia, po jehož ukončení student 
řádně ukončil studijní program stejného typu absolvováním (rozlišují se 2 typy 
studijních programů: bakalářský a magisterský) 

• nezapočítává se doba, po kterou bylo studium přerušeno 

• nezapočítává se uznaná doba rodičovství  

➢Maximální doba studia
• započítávají se zbylá přerušení (mimo důvody: rodičovství, těhotenství, porod, 

převzetí dítěte do péče, vážný zdravotní důvod..)

• po uplynutí doby nelze skládat zkoušky ani plnit jiné studijní povinnosti

• Bc. 6 let, v NMgr. – 5 let, Mgr. – 10 let, doktorská studia – 8 let 



➢ Přerušení
• nejdříve po ukončení 1. úseku studia, po splnění 

podmínek, před zápisem do dalšího úseku

• lze opakovaně

• nejdelší doba – přerušení + skutečně odstudovaná
doba nejsou vyšší než maximální doba

• student pozbývá až do zápisu práv studenta!

➢ Uznaná doba rodičovství
• nezapočítává se do celkové odstudované doby

• v případě přerušení studia – nezapočítává se do 
maximální doby

• mohou žádat oba rodiče zároveň

www.cuni.cz



Tipy pro úspěšné studium

➢ Studium – na 1. místě 

➢ Nepřetěžovat se

➢ Time Management

➢ Konzultace

➢ Studijní skupiny, FB skupiny, stud. spolky

➢ Studijní „tutoři“ na fakultách

➢ Poradny

➢ Sport, koníčky

➢ Semestr v cizině

www.cuni.cz



Semináře/workshopy 
pořádané UK Pointem

➢ pro studenty UK

➢ na podporu rozvoje kariéry

➢ studium v zahraničí

➢ doktorandi

➢ zaměstnanci

➢ Klub Alumni

➢ další akce……

https://ipsc.cuni.cz/IPSC-303.html
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Kontakt – UK Point

www.info.cuni.cz

info@cuni.cz

www.facebook.com/IPSC.UK

Tel.: +420 224 491 850
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