studuj geografii
v ústí nad labem
Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně je druhé největší a též
druhé nejstarší univerzitní geografické pracoviště v Čechách. Spolupracuje s odborníky z praxe
a se špičkovými výzkumnými týmy v Česku, Německu, Velké Británii i jinde v zahraničí.
V našem výzkumu hledáme spojení základního poznání a jeho významu pro společnost, stejně
jako dlouhodobých zkušeností pedagogů s nápady a nadšením studentů.

Geografie (Bc.)
• geografie a rozvoj území
• odborná praxe
• exkurze
• projekty a granty
• spolupráce s praxí
• 3 semestry cizích jazyků

– proč globalizace a evropská integrace přináší kromě výhod i problémy?
Kriticky nahlížíme na multikulturní svět, hledáme podobnosti i rozdíly kultur.
– životní prostředí člověka se stále mění a přináší nová rizika. Studujeme
jejich původ, dopady i způsoby, jakými jim společnost může čelit.
– kdo ovládá globální ekonomiku? Co může učinit jedinec pro lepší svět?
Hledáme aktéry a způsoby rozvoje např. v cestovním ruchu, průmyslu či zemědělství.
– jaký je společný jazyk pro naši budoucnost? Vizuální komunikací,
geoinformačními technologiemi a 3D modelováním představujeme svět různým
profesím.
– proč je geografie klíčová pro porozumění současnému světu? Zkoumáme, jak nejvhodněji pracovat s různými druhy geografických informací ve vzdělávání
a pomáhat tak lepší orientaci mladých lidí v dnešním světě.

rozvíjí geografické znalosti a dovednosti s přesahem do územního rozvoje, ochrany
přírody a krajiny i projektového managementu.
ve dvouoborové variantě
(s historií, matematikou, biologií či jazyky, aj.) připravuje na navazující učitelské studium.
(s FŽP UJEP) rozvíjí schopnost využití
geoinformačních nástrojů s podporou programování či matematiky. Geografie pro vzdělávání (Bc.)
• geografie, exkurze i pedagogika a psychologie
Geografie (NMgr.)
• krajina, GIS, cestovní
program pro absolventy všech bakalářských geografických studií.
ruch i rozvoj území
Uplatnění najdete jako specialisté v cestovním ruchu, geografických
Učitelství geografie pro
SŠ (NMgr.)

informačních systémech, projektovém managementu, ochraně přírody, aj.
Učitelství geografie pro SŠ (dvouoborové): vychovává učitele pro základní
a střední školy – jako učitelé můžete formovat kritické myšlení
nastupující generace a její postoje vůči světu kolem nás.

studium pro ty, kteří chtějí
dále rozvíjet své kritické myšlení a získat mezinárodní výzkumné i prezentační zkušenosti.
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Geographies of
transformations (Ph.D.)
• předměty vyučované
tuzemskými i zahraničními odborníky,
zahraniční stáž
•
pro
mezinárodní uplatnění

3 chráněné krajinné oblasti – 1. nejvodnější řeka v Česku – 50 minut do
Drážďan, 60 minut do Prahy – 100% ubytování pro studenty mimo kraj –
>100 000 svazků v knihovně a prezenční studovna k tomu – 3 zimní lyžařské
areály – 3 prvoligové týmy v regionu – 25 PC s nejnovějším geografickým
softwarem – 5 exkurzí každý rok – 8 000 univerzitních studentů – 2 814 km
pěších turistických tras v kraji – ∞ možností pro každého
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Svět je jednoduchý ...
...dokud neznáš souvislosti.
Studuj geografii!

• studijní programy všech stupňů na jednom místě, akreditace většiny studijních programů na 10 let
• více než 95% míra uplatnění našich absolventů (dle dat MPSV) napříč územní samosprávou, školstvím,
orgány i firmami zabývajícími se územním rozvojem, ochranou přírody a krajiny či cestovním ruchem.
• široký stipendijní program, spolupráce na výzkumu i na praktických úkolech územního rozvoje
• komorní atmosféra, terén hned „za rohem“
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