ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

bakalářský studijní obor

Pro všechny, kteří se chtějí podílet na tvorbě
a organizaci našich měst a krajiny.

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 pouze v prezenční formě a jde o první samostatný bakalářský obor věnující se této profesi podle
nového zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Tříleté studium se zabývá především managementem rozvoje měst, obcí a regionů a připraví odborníky v oboru územního plánování pro veřejnou správu, zejména
na úrovni obcí s rozšířenou působností a v krajích. Absolventi budou připraveni ke složení zkoušky zvláštní způsobilosti pro výkon činností územního plánování ve veřejné správě podle zákona č. 312/2002 Sb.
Praktickým projektům bude věnována více než třetina výukového času. Obor tak splňuje požadavek na vzdělání pro
územní plánování uplatňovaný Českou komorou architektů jako profesní organizací pro obor autorizace Územní plánování.
Hlavní témata projektů: Analýza území, Strategie a politika rozvoje, Zadání ÚP, Urbanistický a krajinný návrh, Regulační plán + komunikace s partnery, Plánování regionů a politika územního rozvoje.
Výuku budou zajišťovat odborníci z ČZU, ČVUT, Ministerstva pro místní rozvoj a České komory architektů.

Možnosti uplatnění:
Absolventi se uplatní v soukromé i veřejé sféře v projekční činnosti v urbanistických a krajinářských
ateliérech, v developerských a stavebních společnostech, v realitních agenturách, na městských či krajských úřadech (odbor územního plánování, odbor životního prostředí, odbor rozvoje, správy a financí
a na stavebních úřadech), také ve správách CHKO, ochraně památek, rozvojové agentuře, atd.
V případě, že se rozhodnete ve studiu pokračovat, FŽP Vám nabízí deset magisterských oborů, ze kterých
jsou tři vyučovány v anglickém jazyce.

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

Stěžejní předměty:
Urbanismus, Základy stavitelství, Typologie staveb, Vývoj měst a vesnic, Památková péče, Dějiny umění a architektury, Základy ekologie, Půda a protierozní ochrana, Pozemkové úpravy, Ochrana přírody, Voda v krajině, Základy vodního
hospodářství, Základy práva, Správní řád, Praxe úřadu územního plánování a stavebního úřadu, Regionální rozvoj
a regionální politika, Územní plánování v evropských souvislostech, Hodnocení udržitelného rozvoje, Profesní etika,
Politologie.
Doplňkové předměty:

o b o r

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Hygiena prostředí a hospodaření s odpady, Základy ekonomie, Základy sociologie, Matematika, Využití výpočetní

Předmět přijímací zkoušky:
Matematika a tématicky zaměřený 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.
Obor

Zkratka

Forma

Aplikovaná ekologie

BEKOL

P/K

Krajinářství

BKRAJ

P

Vodní hospodářství

BVH

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

fie, GIS, Management a plánování, Management a financování obcí a regionů, Ekonomika životního prostředí.

s t u d i j n í

techniky, Statistické metody, Informatika, Geologie pro ÚP, Základy zemědělství pro ÚP, Základy geodézie a kartogra-

