ÚZEMNÍ TECHNICKÁ A SPRÁVNÍ SLUŽBA

To, jak žijeme teď,
nás může stát celou naši budoucnost.

bakalářský studijní obor

							

Sogjal Rinpočhe

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze vám představuje jeden ze svých pěti akreditovaných
bakalářských studijních oborů. Studium je určeno pro úspěšné absolventy škol, které jsou
zakončeny maturitní zkouškou.

Základní informace o oboru:
Obor je akreditován v prezenční i kombinované formě. Kombinovanou formu studia je možné studovat na FŽP v Praze
a též ve střediscích pro kombinované studium v Karlových Varech, Litvínově a Březnici na Příbramsku. Kombinovaná
forma studia je organizována především jako profesní vzdělávání pracovníků ve veřejné správě i v soukromých subjektech.
Tříleté bakalářské studium je zaměřeno především na roli veřejné správy, samospráv krajů a obcí při ochraně životního
prostředí. Znalosti environmentální politiky, legislativy a ekonomie životního prostředí doplňují základy lesního a vodního hospodářství, zemědělství, péče o krajinu, posuzování vlivů na životní prostředí nebo ochrany přírody.

Možnosti uplatnění:
Absolventi dovedou uplatnit své znalosti v praktických aplikacích jako referenti územních úřadů, jako
členové projekčních nebo plánovacích týmů. Náplní jejich práce je posuzování a řešení problémů zejména v menších územních celcích, na úrovni obce nebo kraje. Jsou schopni posoudit vybrané studie
na úrovni odborného posudku, orientují se v projektech řešících hospodářsko-organizační problematiku, otázky majetkové a otázky financování v oblastech krajinného inženýrství. Uplatňují se v orgánech
ochrany přírody a životního prostředí i v soukromých firmách, řešících environmentální problematiku.
V případě, že se rozhodnete ve studiu pokračovat, FŽP Vám nabízí deset magisterských oborů, ze kterých
jsou tři vyučovány v anglickém jazyce.

Vhodný navazující magisterský obor:
Regionální environmentální správa, Krajinné inženýrství, Krajinné a pozemkové úpravy

Stěžejní předměty:
Ekonomika životního prostředí, Oceňování přírodních zdrojů, Kontrolní systémy, Právní úprava, Odpady, Základy krajinné ekologie, Ochrana přírody, Základy lesního hospodářství, Základy vodního hospodářství, Půda a protierozní
ochrana, Ekologické aplikace v krajině, Legislativa ve vodním hospodářství.
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Doplňkové předměty:

Předmět přijímací zkoušky:
Všeobecný přehled
Podrobné informace o oboru naleznete na www.fzp.czu.cz/bc_studium.

Nezaujal Vás zrovna tento obor? Zde je přehled všech bakalářských oborů akreditovaných na FŽP.
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Aplikovaná ekologie

BEKOL
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Krajinářství
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Vodní hospodářství
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P

Územní technická a správní služba

ÚTSS

P/K*

Územní plánování

BUP

P

*Kombinovanou formu studia je možné studovat mimo Prahy ve středisku Litvínov, Karlovy Vary, Březnice.

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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b a k a l á ř s k ý

v myslivosti, Základy ekologie, Psychologie, Ochrana půdy, Základy účetnictví, Administrativní technika, Politologie.

s t u d i j n í

Základy zemědělství, Organizace venkovského prostoru, Vodárenství a stokování, Systém řízení a kontrolní metody

