
 

 

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

rádi bychom Vás a Vaše studenty a studentky pozvali na akci Na Karlovku, která proběhne 13. 

listopadu od 9:00 do 16:00 hodin na Právnické fakultě UK, nám. Curieových 7, Praha 1 a zároveň bude 

její část streamována na novém webu pro uchazeče www.nakarlovku.cz.  

Cílem této tradiční akce je seznámit studenty středních škol s možnostmi studia na Univerzitě 

Karlově. Zájemci se dozví důležité informace o studijních programech všech 17 fakult UK pro akademický 

rok 2022/2023 a seznámí se podrobně s průběhem přijímacího řízení, a to formou přednášek proděkanů 

pro studium či osobních konzultací s pracovníky studijních oddělení jednotlivých fakult.  

Zároveň zde bude probíhat doprovodný program složený z přednášek o možnostech studia 

v zahraničí, sportovních aktivitách a činnosti studentských spolků na UK, o podpoře, kterou nabízíme 

uchazečům a studentům se znevýhodněním a dále z praktických ukázek, kterými své současné studium 

představí uchazečům přímo studenti a studentky UK. 

Na webu nakarlovku.cz  budou moci Vaši studenti sledovat stream výše zmíněných přednášek o 

přijímacím řízení a přednášek doprovodných, dále se budou moci zeptat zástupců všech fakult 

prostřednictvím online chatů na vše, co je zajímá. Web také nabízí možnost vyhledávání studijních 

programů nejen dle názvu, ale také dle zaměření - předmětů, které na střední škole studenti preferují, a 

poskytuje zájemcům o studium veškeré informace, které jim mohou pomoci se rozhodnout, zda studovat 

právě na Univerzitě Karlově.  

Na akci Na Karlovku mohou uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami využít konzultace 

k otázkám možností úprav přijímacího řízení a studijních podmínek dle jejich potřeb. Pokud by měl některý 

z Vašich studentů zájem o zajištění tlumočení do českého znakového jazyka po dobu trvání akce nebo 

zajištění doprovodu pro zrakově postižené je třeba do 9. 11. 2021 kontaktovat Centrum Carolina.  

Aktuality k připravované akci Na Karlovku můžete sledovat na Facebooku události: 

https://bit.ly/3EBHMMS, na Facebooku UK: https://www.facebook.com/UniverzitaKarlova a Facebooku 

UK Pointu https://www.facebook.com/ukpoint.  

Odkaz na videopozvánku investigativního novináře Janka Rubeše naleznete také na 

https://www.youtube.com/watch?v=WNRIDUZCD_g .  

Chtěli bychom Vás požádat o rozšíření pozvánky na akci Na Karlovku mezi Vaše studenty, případně 

o sdílení na sociálních sítích. Zároveň Vás prosíme i o sdílení brožury Studuj Na Univerzitě Karlově, která 

obsahuje kompletní studijní nabídku UK pro akademický rok 2022/2023. V případě Vašeho zájmu Vám ji 

rádi zašleme i v tištěné podobě. Děkujeme. 

 

http://www.nakarlovku.cz/
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Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi studenty, ať se rozhodnete pro návštěvu Právnické fakulty UK v Praze 

nebo se k nám připojíte online.  

 

8. listopadu 2021 v Praze 

 

 

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 
prorektorka pro studijní záležitosti UK   

 

 


