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Praha 22. října 2021 - Akademický senát UK na svém dnešním zasedání zvolil v prvním kole volby profesorku Milenu
Králíčkovou kandidátkou na funkci rektorky Univerzity Karlovy. Návrh na jmenování rektorkou bude prostřednictvím
ministra školství předložen prezidentu republiky. K 1. únoru 2022 se nová rektorka UK ujme svého úřadu. Délka
funkčního období jsou čtyři roky.

Dnešní volby se zúčastnilo 69 členů Akademického senátu Univerzity Karlovy z celkového počtu 70. Akademickému
senátu UK byli navrženi dva kandidáti na funkci rektora: prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. a prof. MUDr. Milena Králíčková,
Ph.D. Michal Stehlík získal v prvním kole 14 platných hlasů a Milena Králíčková 55.

Bližší informace ke kandidátce:   https://milenakralickova.cz

Bližší informace k volbám:   https://cuni.cz/UK-8200.html
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Univerzita Karlova
Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v
Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou,
vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení
a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např.
hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více
než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina
všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory.
Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší
největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru
nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
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