STUDUJ NA KATEDŘE
SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE
A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
6 DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT NA KATEDŘE
SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍHO
ROZVOJE…

1.

Jsme pracovištěm, kde se můžete již v průběhu studia zapojit do řešení
vědeckých otázek a spojit tak studium s expertním poznáním.

2.

Naši absolventi se uplatnili v diplomacii (velvyslanci), ve světových médiích
(CNN), nejvyšším managementu (Hyundai), veřejné správě (ministerstva)
či mezinárodních politických institucích.

3.

S námi strávíte část studia a praxe v zahraničí na prestižních evropských
univerzitách, můžete studovat předměty v angličtině a zveme k nám přední
zahraniční experty.

4.

Získáte klíčové kompetence pro život ve 21. století – až 6 světových jazyků,
ovládání statistických, informačních a geoinformatických technologií a další
dovednosti pro uplatnění na trhu práce.

5.

Rozvíjíme praktické zkušenosti studentů již při studiu, kdy nabízíme absolvování
odborných a specializovaných praktických stáží v Česku, ale i zahraničí.

6.

Můžete se s námi zúčastnit pravidelných exkurzí po atraktivních místech
v Česku a Evropě.

CHARAKTERISTIKA OBORŮ
Ekonomická geografie a regionální rozvoj – Bc. a NMgr.
Obor se zaměřuje na poznání a analýzu procesů probíhajících ve společnosti a ekonomice,
a to se silným zaměřením na rozvoj měst a regionů. Absolventi tak najdou své uplatnění
v oblasti veřejné správy, institucích EU, v podnikatelské sféře, zejména pak v developerských
a poradenských institucích.
Bc., prezenční
Bc., kombinované
NMgr., prezenční
NMgr., kombinované

studijní plán
studijní plán
studijní plán
studijní plán

Politická a kulturní geografie – Bc. a NMgr.
Politická a kulturní geografie rozvíjí poznání politických, ekonomických, sociálních
a kulturních struktur jednotlivých regionů světa. Absolvent má možnost nalézt uplatnění
nejen v mezinárodních organizacích (OSN, OECD, EU) či diplomatických institucích
(ministerstvo zahraniční a velvyslanectví), ale také na rozhodovacích či analytických pozicích
ve veřejné sféře, v neziskových organizacích, vědeckých institucích či politických stranách.
Bc., prezenční
NMgr., prezenční

studijní plán
studijní plán

Dvouoborové bakalářské studium / Učitelství geografie – Bc. a NMgr.
Bakalářské dvouoborové studium nabízí celou řadu možností zejména pro studenty, kteří
chtějí získat znalosti z dvou oborů, ale je vhodné zejména pro ty, kteří uvažují o studiu
učitelství v navazujícím magisterském studiu a následné pedagogické kariéře. Je možné
si studium nakombinovat tak, že si ke geografii zvolíte další přírodovědný, humanitní či
společenskovědní obor.
Bc., prezenční
NMgr., prezenční

studijní plán
studijní plán

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Uchazeči o studium na Přírodovědecké fakultě OU si podají do 28. února 2017
elektronickou přihlášku (e-přihlášku) na Přírodovědeckou fakultu OU prostřednictvím
webové stránky https://portal.osu.cz/eprihlaska a uhradí na bankovní účet univerzity
administrativní poplatek za přijímací řízení. Při platbě musí být přesně zadáno číslo účtu,
variabilní symbol a specifický symbol. Další podrobné instrukce k podání přihlášky a
poplatku.

KONTAKT
Přírodovědecká fakulta OU
30. dubna 22, 701 03 Ostrava
+420 597 092 111 / studium.prf@osu.cz

web OU: prf.osu.cz
katedra sociální geografie
a regionálního rozvoje: prf.osu.cz/ksg
živý portál OU: alive.osu.cz

