REGIONÁLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ SPRÁVA

Vše, co je podle přírody, je hodno úcty.

magisterský studijní obor

Cicero Marcus Tullius

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:
Tento dvouletý magisterský obor je vyučován jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia. Prezenční i kombinovaná výuka probíhá již s dlouholetou tradicí na Fakultě životního prostředí v Praze. Koncepce oboru Regionální
environmentální správa vyplývá z dosavadních zkušeností Fakulty životního prostředí s výukou předmětů z oblasti
environmentální expertízy, krajinné ekologie a příbuzných oborů.
Neopominutelnou součástí výuky a předávání informací jsou poznatky získané z expertní a školící součinnosti s řadou
předních českých firem, které se svým charakterem významně podílejí na formování struktur a procesů v krajině i s širokou paletou orgánů veřejné správy.
Kombinovaná forma studia je směřována především jako profesní vzdělávání pracovníků ve veřejné správě a samostatně podnikajících subjektech. Navazuje na bakalářský obor FŽP Územní technická a správní služba. Obor mohou
studovat i absolventi dalších podobně zaměřených bakalářských oborů vysokých škol.

Možnosti uplatnění:
Absolvent je po nabytí nezbytné praxe připraven složit příslušné zkoušky k získání relevantních státních
autorizací tak, aby mohl získat vlastní živnostenské oprávnění a mohl v této sféře samostatně podnikat,
působit jako soudní znalec a podílet se komerčně i na dalších aktivitách ve sféře environmentální expertízy.
Dále se mu otevírají možnosti uplatnění jako manažer v oblasti environmentální problematiky ve veřejné
správě nebo v podnikatelské sféře. Může působit např. v environmentálních složkách na úrovni krajského
úřadu nebo úřadu obce s rozšířenou působností, jako firemní ekolog, koordinátor aktivit firmy ve vztahu
k environmentální problematice apod.
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.

nismus a rozvoj krajiny, Principy regionálního rozvoje, Právo a životní prostředí, Technologie využití odpadů, Životní
prostředí v ČR a EU. V rámci environmentálních expertíz jsou stěžejními předměty EIA a SEA a Evropské krajinné
politiky.
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 předmětu Krajinná a aplikovaná ekologie - krajinné, právní a správní aspekty péče a ochrany
krajiny a životního prostředí, ekologické funkce a procesy krajiny.
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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