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REKTOR Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Rektor stojí v čele Univerzity Karlovy a je jejím
akademickým orgánem.

Rektor jedná a rozhoduje ve všech věcech týkajících se
univerzity, s výjimkou těch, které zákon o vysokých
školách dává do působnost i jiných orgánů univerzity
nebo fakult . Rektor zastupuje univerzitu navenek a je
též zástupcem univerzity v České konferenci rektorů.

Rektora jmenuje a odvolává na návrh akademického
senátu univerzity prezident republiky; funkční období
rektora je čtyřleté.

E-mail: rektor@cuni.cz

Tel.: 224491312-4

WWW: http://homepage.mac.com/hampl

Kolegium rektora
Rozšířené kolegium rektora

Tento dokument ...    
Kontaktní osoba
pro tento dokument:

 Petra Kopplová
 

Tento dokument 
ke stažení:

     ve formátu PDF
     ve formátu TXT
     xml

 

Poslední změna:
20.říjen 2010 23:24
 

Kalendarium UK         

 Přehled akcí, které se
konají na UK

Tiskové zprávy         

 Tiskové zprávy UK

Jan Palach         

 
Jan Palach Multimediální
projekt Univerzity Karlovy
http://www.janpalach.cz/

 

ISIC         

 
Máte prodlouženou
licenci ISIC?
Více informací ...

 

Rozcestník         

 Fakulty a další součásti
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 Informace o programu
MS SELECT na UK

 Ubytování

 Poplatky spojené se
studiem

 Erasmus - Lifelong
Learning Programme

 Centrum pro přenos
poznatků a technologií

 Stipendia na podporu
ubytování

 ÚJOP UK - nové kurzy
cizích jazyků

 Adresář UK

 Elektronická podpora
vzdělávání na UK
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Kurzy         

 

Ústřední knihovna UK - EDIS
pořádá kurz Vybrané
kapitoly z dějin divadla.
Od 1. března 2012 každý
čtvrtek od 15:30h.
Více informací ...
*****
Centrum pro přenos poznatků
a technologií pořádá
vzdělávací kurz
Více informací ...
*****
CIT PřF UK a ÚVT UK pořádají
pro akademické pracovníky UK
kurzy dalšího vzdělávání
Více informací ...
*****
Nabídka mezinárodních
e-learningových kurzů k
udržitelnému rozvoji (v
angličtině).
Více informací ...
*****
Celouniverzitní kurz pro
studenty VŠ
Globalizace a globální
problémy.
Více informací ...
*****
Jazykový kurz pro
tělesně postižené
studenty
Více informací ...
*****
Certifikovaná zkouška z
češtiny pro cizince
Více informací ...
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