KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ

magisterský studijní obor

Projektování v krajině? Pro nás není problém!
Fakulta životního prostředí ČZU v Praze vám představuje jeden ze svých deseti akreditovaných
magisterských studijních oborů. Prezentovaný obor je určen, jak pro absolventy bakalářských
oborů FŽP, tak i pro absolventy bakalářského stupně studia z jiných fakult či univerzit, kteří mají
zájem o daný obor.

Základní informace o oboru:
Studijní obor je vhodný pro absolventy bakalářského oboru Krajinářství, ale také pro ostatní zájemce, kteří mají
biologicko-technické zaměření a rádi by se zabývali projektováním prvků v krajině a managementem krajiny. Orientujeme se na studium biologických i technických předmětů, které jsou následně využívány v projekční praxi zaměřené
na územně-plánovací, vodohospodářské, zemědělské a revitalizační aplikace v krajině.
Na výuce se podílejí přední odborníci z akademických a vědeckovýzkumných institucí jakými jsou kromě mateřské
univerzity například České vysoké učení technické v Praze, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Výzkumný ústav
vodohospodářský T.G.Masaryka, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství.

Možnosti uplatnění:
Absolventi oboru získají vysokoškolské vzdělání v oblasti komplexní péče o krajinu. Získaná kvalifikovaná činnost má multidisciplinární charakter dotýkající se širokého spektra krajinně – ekologických oblastí.
Absolventi se uplatní ve složkách projekčních, prováděcích, investorských, provozních, výzkumných, řídících, plánovacích a správních. Absolventi dále při studiu získávají kvalifikační předpoklady k odborným
činnostem na úsecích: organizace půdního fondu a pozemkové úpravy, protierozní ochrana půdy, revitalizace vodních ekosystémů, kultivace a rekultivace půd, hydromeliorace, inženýrské lesnické stavby, vodní
hospodářství, hydroinformatika, urbanismus a rozvoj venkova, územní plánování a plánování systémů
ekologické stability.
Další prohlubování znalostí a vědeckovýzkumná práce v oboru jsou možné na FŽP v navazujících doktorských oborech. Více informací naleznete na http://www.fzp.czu.cz/doktor_studium.

hospodářství, Odvodňování, Závlahy, Hospodaření s odpady, Vodárenství a stokování, Úprava pitných o odpadních
vod, Hydroinformatika, Transport znečištění v povodí, GIS II, Územní plánování, Stavby pro venkov, Polní a lesní
cesty, Management.
Spektrum povinných předmětů je doplněno širokou nabídkou předmětů volitelných.

Podmínky přijetí:
Ukončené bakalářské studium v bakalářských oborech FŽP, nebo dalších příbuzných technických a přírodovědných
oborech jiných VŠ.
Přijímací zkouška z předmětů Hydraulika, Hydrologi a Malé vodní toky.
Podrobné informace o studiu jsou uvedeny na stránkách www.fzp.czu.cz/ing_studium.

Nezaujal Vás zrovna tento obor? Zde je přehled všech magisterských oborů akreditovaných na FŽP.
Obor

Zkratka

Forma

Aplikovaná ekologie

EKOL

P

Krajinné inženýrství

KRAJ

P

Krajinné a pozemkové úpravy/ Landscape planning

KPÚ/ LPA

P*

Environmentální modelování/ Environmental Modelling ENV/ ENVA

P*

Regionální environmentální správa

RES

P/K

Ochrana přírody/ Nature Conservation

OPR/NCO/DOPR

P*/K

Voda v krajině/ Land and Water Management

VK/ LWM

P*

* Obor lze studovat v anglickém jazyce.

Další informace k oborům, formám, organizaci studia apod. na FŽP
naleznete na našich webových stránkách http://www.fzp.czu.cz/studium
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