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15. ledna 2014 Profesor Orley Clark Ashenfelter, profesor ekonomie na americké Princeton University, obdržel 
čestnou vědeckou hodnost doktor honoris causa ekonomických věd

16. ledna 2014 Studentka Univerzity Karlovy Nicole Márföldi obdržela Iberoamerickou cenu

17. ledna 2014 UK umístila do širšího centra Prahy kešku seznamující s životem studenta FF UK Jana Palacha

28. - 29. ledna 2014 UK se zúčastnila veletrhu vzdělávání Gaudeamus v Praze

 3. března 2014 Profesor  Univerzity  Karlovy  Tomáš  Halík  v  Londýně  získal  jako  první  Čech  prestižní 
Templetonovovu cenu

4. března 2014 Inaugurace rektora UK prof. Tomáše Zimy

11. března 2014 Obory lingvistika a geografie vyučované na UK se umístily mezi obory vyučovanými ve stovce 
nejlepších světových univerzit 11. března 2014

27. března 2014 Kulatý stůl – Bohumil Hrabal stoletý

4. dubna 2014
Generální  tajemník  OSN  Ban  Ki-moon  obdržel  zlatou  medaili  Univerzity  Karlovy  za  své 
zásluhy o rozvoj spolupráce a vzájemné porozumění mezi národy. Ve své přednášce v Karolinu 
hovořil o míru, rozvoji a lidských právech v měnícím se světě

7. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze si připomněla výročí 666 let od svého založení

6. května 2014 Německý  prezident  Joachim Gauck  převzal  zlatou  pamětní  medaili  UK.  Ve  své  přednášce 
v Karolinu hovořil o významu Univerzity Karlovy pro rozvoj vědění a vzdělanosti v Evropě

28. května 2014 Slovenský  prezident  doc.  JUDr.  Ivan  Gašparovič,  CSc.  převzal  zlatou  pamětní  medaili 
Univerzity Karlovy

4. června 2014 Kulatý stůl – Amerika a Evropa: Pouta, která spojují

18. června 2014 Zakladatel dětské onkologie v Československu prof. MUDr. Josef Koutecký,  DrSc., převzal 
Purkyňovu cenu České lékařské společnosti JEP

26. července - 21. 
srpna 2014

Více než 150 zájemců o češtinu z téměř čtyř desítek zemí světa se sjelo do Prahy na 58. ročník 
Letní školy slovanských studií FF UK

4. srpna 2014 Návštěva Makedonského prezidenta Gjorga Ivanova

25. - 29. srpna 2014 První ročník první ročník odborné lingvistické letní školy pro slyšící  i  neslyšící  odborníky, 
studenty, pedagogy a tlumočníky znakových jazyků

10. září 2014 Univerzita  Karlova  se  účastnila  2.  ročníku  Vědeckého jarmarku a  Dne vědy na  pražských 
vysokých školách (Scientia Pragensis)

16. září 2014 UK byla účastníkem mezinárodní konference a veletrhu Evropské asociace pro mezinárodní 
vzdělávání (EAIE)

3. října 2014 Ministr  financí  Spolkové  republiky  Německo  Wolfgang  Schäuble  obdržel  zlatou  medaili 
Univerzity Karlovy. Proslovil přednášku na téma budoucnosti evropské integrace

7. října 2014 Kulatý stůl – Josef Škvorecký: Spisovatel a jeho duše

11. října 2014 UK uspořádala Den celoživotního vzdělávání, kde byla představena široká nabídka zájmových 
i profesních vzdělávacích programů

17. října 2014 UK otevřela nové budovy Lékařské fakulty v Plzni (UniMec)

20. října 2014 Prof.  Yosef  Gruenbaum,  Ph.D.  obdržel  čestnou  vědeckou  hodnost  doktor  honoris  causa 
lékařských věd

30. října 2014 Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů Univerzity Karlovy oslavilo 10 let 
své činnosti

4. - 7. listopadu 
2014 UK se zúčastnila veletrhu vzdělávání Gaudeamus v Brně

12. listopadu 2014 Prof. Jana Roithová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy obdržela významnou Ignaz 
L. Lieben Award

13. listopadu 2014 Prof. Tomáš Halík obdržel čestný doktorát teologie od Univerzity v Erfurtu

17. listopadu 2014
Za účasti prezidentů pěti středoevropských států byla v Karolinu otevřena výstava Listopady/
Novembers.  Prezidenti  společně  rovněž  odhalili  na  Albertově  pamětní  desku  k  25.  výročí 
události 17. listopadu 1989 a diskutovali se studenty v budově Právnické fakulty UK

22. listopadu 2014 Univerzita Karlova uspořádala pro všechny zájemce o studium Informační den

10. prosince 2014 Kulatý stůl – Sto let od rozpoutání první světové války
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