
Fakulta sociálních studií je kvalitní a moder-
ní fakultou umístěnou v  historickém centru 
města Brna. Jako součást Masarykovy uni-
verzity používá již mnohokrát oceněný Infor-
mační systém a elektronickou evidenci studia.
Přijímací řízení na všechny její bakalářské obory 
se koná formou NSZ SCIO. Studium je tříleté, kre-
ditového typu a je zakončeno obhajobou a státní 
závěrečnou zkouškou po získání 180 ECTS.
 
STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ
Environmentální studia na bakalářském stupni 
otevíráme pro absolventy všech druhů střed-
ních škol. Během tříletého prezenčního studia 
přitom věnujeme významný prostor otázkám 
ochrany přírody, krajiny a životního prostředí 
a jejím kulturním, společenským, ekonomic-
kým a politickým souvislostem.  

Kurzy bakalářského studia propojují po-
znatky přírodních věd (ekologie, geogra-
fie, biologie aj.), společenských věd (eko-
logická ekonomie, sociologie, filosofie, 
historie aj.) a širokého spektra prakticky 
zaměřených kurzů (podnikání, ekový-
chova, neziskové organizace, hospodaře-
ní v krajině ad.). Během studia absolvuje-
te více než 80 hodin praxí zabývajících se 
životním prostředím.
Protože Environmentální studia nabízejí 
řadu různorodých témat, považujeme za 
důležité, abyste si sami mohli zvolit svou 
studijní cestu – na výběr dáváme více než 
30 volitelných kurzů a 3 studijní zaměře-
ní. Každý si přitom může „namíchat“ do 
svého rozvrhu kurzy různých zaměření:
Sociálně - ekologické podnikání nabízí 
specializaci na podnikání, které má jiné 
cíle než jen zisk, ať už ve sféře sociální, 
environmentální nebo kulturní.
Občanská angažovanost a veřejná sprá-
va je ucelenou průpravou pro všechny, 
kteří se chtějí zasazovat o ochranu příro-
dy a životního prostředí v rámci nezisko-

vých organizací, ve státní správě či samosprávě.
Kulturní environmentalistika poskytuje kulturně - his-
torický přehled, který je solidním základem pro navazující 
studium společenskovědních i humanitních oborů.

ČÍM JE STUDIUM OBORU SPECIFICKÉ
Environmentální studia na Fakultě sociálních studií jsou 
jediným bakalářským oborem v celé České republice a 
také na Slovensku, ve kterém můžete studovat témata sou-
visející s přírodou, krajinou a životním prostředím na spo-
lečenskovědní (humanitní) fakultě.

KLÍČOVÁ TÉMATA OBORU
Udržitelnost společnosti, občanská společnost, environ-
mentální hnutí, ekologická stabilita krajiny, sociologické 
aspekty environmentální krize, město a veřejný prostor, 
zelené podnikání, globalizace a lokalizace, ekonomické 
alternativy a nerůst, environmentální výchova, dobro-
volná skromnost.
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ENVIRONMENTÁLNÍ STUDIA

Víte, že ... je v Brně spousta krásných přírodních lokalit a že tu funguje šestnáct environmentálních organizací?

Proč do Brna?
MAGISTERSKÉ STUDIUM
Na bakalářské studium navazuje 
dvouletý magisterský obor 
environmentální 
studia.


