KRAJINNÉ A POZEMKOVÉ ÚPRAVY

magisterský studijní obor

„Společně vylepšíme tvář naší krajiny.“
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:
Obor je akreditován pouze v prezenční formě se standardní dobou studia dva roky.
Magisterský obor seznámí studenty s aktuálními problémy v oblasti krajinného plánování a pozemkových úprav a způsoby jejich řešení.
Během studia mají posluchači možnost vybrat si ze široké škály volitelných předmětů a dále se profilovat. Důraz je kladen na krajinně architektonické aspekty obnovy krajiny. V rámci studia je zahrnuta řada semestrálních projektů řešících
praktické úkoly, v rámci nichž se studenti připravují pro praxi. Při zpracování diplomové práce studenti řeší konkrétní
projekt nebo se věnují výzkumné činnosti.
Na výuce se podílejí přední odborníci z akademických a vědeckovýzkumných institucí jakými jsou kromě mateřské univerzity například České vysoké učení technické v Praze, Historický ústav Akademie věd ČR, Výzkumný ústav meliorací
a ochrany půdy, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství.

Možnosti uplatnění:
Absolventi oboru jsou teoreticky i prakticky připraveni řešit širokou škálu aktuálních problémů v oblasti
komplexní péče o krajinu, krajinného plánování a pozemkových úprav, a to projekčně i administrativně.
Absolventi oboru získají potřebnou kvalifikaci pro projektování pozemkových úprav (resp. pro získání
autorizačního oprávnění) i pro působení ve veřejné sféře. Mohou nalézt uplatnění např. na pozemkových
úřadech, katastrálních úřadech, ale též na všech stupních státní správy a samosprávy, v komerční sféře
a ve firmách realizujících krajinné úpravy. Kvalifikace absolventů zahrnuje veškeré ekonomické, ekologické, právní i sociální aspekty oboru.
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.

s odpady, Kartografie, Malé vodní nádrže, Právo a životní prostředí, Protierozní ochrana půdy, Průzkumy půd, Prvky
zeleně v pozemkových úpravách, Rekultivace, Revitalizace toků, Územní plánování.
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 Krajinná ekologie, Geodézie a základů GIS.
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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Pozemkové úpravy, Historie krajinných úprav, Základy krajinné architektury, Katastr nemovitostí a GIS, Hospodaření
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