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Praha 19. prosince 2017 – Univerzita Karlova rozšiřuje svoji spolupráci se zahraničními univerzitami. V Karolinu dnes
rektor UK podepsal další smlouvu o strategickém partnerství s Univerzitou v Curychu. Dohoda významným způsobem
rozšiřuje dosavadní spolupráci obou univerzit v oblasti vědy, výzkumu, pedagogiky a studentské výměny.
Podepsaná smlouva navazuje na úspěšnou spolupráci, kterou obě nejvýznamnější univerzity České republiky a
Švýcarska podepsaly v uplynulých letech. Znamená další posílení spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, inovativních
učebních metod. Nezanedbatelným způsobem se zaměřuje také na rozšíření akademického vzdělávání a studentskou
výměnu. Ta mezi oběma univerzitami probíhá úspěšně již více než dvacet let. Stejně tak obě univerzity již řadu let
úspěšně spolupracují v oblasti vědeckého výzkumu, a to jak v oblasti medicíny, tak přírodních a humanitních věd.
Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima při podpisu smlouvy uvedl: „Velice mne těší, že dnes došlo k tak významné
události jako je podpis dohody o strategickém partnerství se švýcarskou Univerzitou v Curychu. Naším cílem je
navazovat spolupráci se předními světovými univerzitami a vzájemně sdílet know-how, které přispěje ke zkvalitnění
výuky studentů a přinese nové podněty do vědy a výzkumu.“ 
Kromě Univerzity v Curychu Univerzita Karlova dlouhodobě spolupracuje – pokud jde o švýcarské univerzity – s
Univerzitou v Basileji, Univerzitou v Ženevě a Univerzitou v Lausanne. V rámci studentského programu Erasmus je
spolupráce rozvíjena s 12 švýcarskými univerzitami.

Univerzita v Curychu je s 26 tisíci studenty největší švýcarskou vysokou školou. Byla založena v roce 1833 a dnes
patří mezi nejvýznamnější univerzity v německy hovořícím světě. Aktuálně nabízí na sedmi fakultách na sto různých
studijních oborů.
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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. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné
státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má
přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000
studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních
programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří
mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle
průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti
mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
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