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TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 11. prosince 2011 –  Na Univerzitu Karlovu v Praze zavítal v neděli 11. prosince nejvyšší duchovní
představitel Tibetu Jeho Svatost dalajlama, nositel Nobelovy ceny míru. Při setkání s rektorem Univerzity
Karlovy prof. Václavem Hamplem obdržela Jeho Svatost publikaci Dějiny Univerzity Karlovy.
Dalajlama přicestoval do Prahy na pozvání Václava Havla a Nadace Forum 2000 a účastnil se debatního kulatého stolu
„Rok od prázdné židle v Oslu“. Akce se věnovala současnému stavu demokracie a lidských práv v Asii. Dalšími diskutéry
byli Jianli Yang, disident, prezident a zakladatel Iniciativ pro Čínu, Stéphane Hessel, diplomat, spoluautor Všeobecné
deklarace lidských práv, Bernard Kouchner, bývalý ministr Francie pro zahraniční a evropské záležitosti a Shirin Ebadi,
právnička a nositelka Nobelovy ceny míru.
Kulatý stůl se konal v prostorách FF UK, kde  dalajlámu přivítal rektor UK a děkan hostitelské fakulty doc. Michal Stehlík.
Debata se konala bez plánované účasti Václava Havla, který se omluvil ze zdravotních důvodů.
Za správnost:
Mgr. Václav Hájek
Tiskový mluvčí UK
Odbor vnějších vztahů
Univerzita Karlova v Praze
tel: +420 224 491 248
e-mail:   pr@cuni.cz
Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založená 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), 3 vysokoškolské ústavy, 6  dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou,
výzkumnou a vývojovou nebo  další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5  celouniverzitních
účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště  řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více
než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 54 000  studentů (což je zhruba jedna šestina
všech studentů v ČR), kteří  studují ve více než 400 akreditovaných studijních programech se 750  studijními obory.
V bakalářských studijních programech studuje přes 21  000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v
doktorských  přes 8 000 studentů. Více než 7 000  studentů jsou cizinci. Nejrůznější  kursy celoživotního vzdělávání
ročně  absolvuje přes 16 000  účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s  prestižními
vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK  uzavřela celkem  450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských
smluv se  zahraničními univerzitami.
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