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Máte rádi přírodu? Považujete současný stav životního prostředí za závažný problém?
Chcete chránit životní prostředí, zvířata nebo krajinu? Víte, že pokud chceme chránit
životní prostředí, je důležité porozumět také ekonomickým, kulturním, společenským
a psychologickým aspektům této problematiky?
Studujeme vazby mezi lidskou společností a přírodou, krajinou, životním prostředím.
Ve své práci čerpáme ze společenských i přírodních věd, propojujeme akademické
teorie s praxí, intenzivně rozvíjíme výzkumnou činnost a spolupracujeme s řadou
regionálních, celostátních i zahraničních partnerů.

0
Naši absolventi a absolventky na studiu oceňují zejména získání širokého
rozhledu v otázkách ochrany přírody a životního prostředí, kritické myšlení,
možnost diskutovat a argumentovat.
Kurzy bakalářského studia propojují poznatky společenských věd (zejména
sociologie, ekologické ekonomie), humanitních věd (filozofie, historie aj.),
přírodních věd (ekologie, geografie, biologie aj.) a širokého spektra prakticky
zaměřených kurzů (podnikání, environmentální výchova, neziskové organizace,
hospodaření v krajině ad.).

Péče o životní prostředí a ochrana přírody je pro společnost stále důležitějším tématem.
Během výuky, exkurzí, praxí a stáží navštívíte významné environmentální organizace
a instituce, osvojíte si praktické dovednosti a osobně poznáte odborníky a odbornice
z různých oblastí ochrany přírody a životního prostředí. Díky studiu unikátního
programu, který vám nabízí rozsáhlé mezioborové poznatky v oblasti společenských
a přírodních věd, najdete své uplatnění v řadě veřejných i neziskových organizací,
v médiích i soukromých společnostech. Řada našich absolventů a absolventek také
nastartovala svůj vlastní podnikatelský záměr.

„Ochrana přírody a životního prostředí je zásadní
téma. Jsme tu pro ty, pro které je příroda v jejich
životě důležitá, všímají si toho, co se kolem nás
děje, i pro ty, kteří myslí na budoucnost. Nabízíme
skládačku společenskovědních a přírodovědných
oborů, která vytváří komplexní pohled na vztah
současné společnosti ke světu kolem. Učíme se dívat
pod povrch dnešního světa, přemýšlet o něm kriticky
a dění nejen analyzovat, ale také přijímat osobní
odpovědnost.“
Karel Stibral, vedoucí Katedry environmentálních studií

Čím se například budete zabývat?
— otázkami ochrany prostředí, krajiny a životního prostředí
— kulturními, společenskými, ekonomickými a politickými
souvislostmi péče o životní prostředí
— specializací na podnikání, které má jiné cíle než jen zisk
— činností environmentálních organizací a praktickými znalostmi
a dovednostmi, jako je vedení projektů, získávání finančních
prostředků

„Během studia jsem měla obrovskou podporu od vyučujících
k vlastnímu zkoumání, zpochybňování, objevování, přemýšlení
a diskutování. Byla jsem v dobré společnosti vyučujících
i studentů, zažila partnerský a férový přístup, vedení
k samostatnosti, svobodě a zodpovědnosti – v mém případě
konkrétně k zodpovědnosti za vlastní diplomovou práci.
Vážím si skvělého přístupu vedoucího práce, který mě psaním
provázel.“
Kateřina Tumová, absolventka programu Environmentální studia,
výherkyně soutěže Czech Envi Thesis za rok 2019

Zvolte si svou studijní cestu
Vyberte si ze tří studijních zaměření: Sociálně-ekologické podnikání, Občanská
angažovanost a veřejná správa a Kulturní environmentalistika. Přes dvacet povinně
volitelných kurzů k výběru vám zajistí, že se budete věnovat tomu, co vás opravdu baví.

Přehled kompetencí
—

orientace ve společenských a přírodovědných souvislostech ochrany přírodního
prostředí

—

znalost přírodovědných souvislostí ochrany životního prostředí

—

znalost společenských souvislostí a principů komunikace environmentálních témat

—

schopnost připravit, uskutečnit a srozumitelně interpretovat environmentálně
zaměřený výzkum

„Studující se mohou zúčastnit předmětů zaměřených
na získání přehledu o botanice a zoologii, zahraničních
výjezdů i pracovních pobytů. Populární jsou také exkurze
zaměřené na ochranu přírody versus památkovou péči.
Terénní exkurze jsou klíčové i pro předměty sledující
vztahy mezi umělým a přírodním prostředím, například
městské a příměstské exkurze v předmětech věnovaných
architektonickým a městským tématům.“
Bohuslav Binka, garant studijního programu

Environmentální studia
jako jednooborové studium
prezenční – tříleté – předem jasně definovaný seznam povinných předmětů – široká
nabídka povinně volitelných a volitelných předmětů
Environmentální studia je možné studovat jako jednooborový studijní program
v prezenční formě.

Environmentální studia
v kombinaci s dalším studijním
programem, tzv. sdružené studium
prezenční – tříleté – uplatnění znalostí a dovedností v nejrůznějších odvětvích – jedinečné
kombinace studijních programů
Environmentální studia můžete studovat v kombinaci s dalším studijním programem,
a to buď jako hlavní, nebo vedlejší studijní program. Všechny možnosti jsou vždy
v prezenční formě studia. Na naší domovské fakultě nabízíme kombinaci se všemi dalšími
bakalářskými programy. Otevíráme samozřejmě také mezifakultní kombinace, díky
kterým si můžete vybrat přesně takovou kombinaci, která vám nejlépe sedne.

Sdružené studium
oblíbené kombinace na FSS MU
hlavní studijní program

vedlejší studijní program

Environmentální studia

Mediální studia a žurnalistika

Environmentální studia

Sociologie

Environmentální studia

Sociální práce

Environmentální studia

Psychologie

Praxe – stáže – studium v zahraničí –
a něco navíc
Neodmyslitelnou součástí studia u nás je povinné absolvování praxe. Díky ní si budete
moci vyzkoušet odbornou práci v oblasti odpovídající vašemu zaměření. Ověříte si
teoretické poznatky v reálných situacích, přiučíte se od profesionálů a profesionálek
z oboru, případně s organizací navážete i dlouhodobou pracovní spolupráci.
—

Více než 80 hodin praxí během bakalářského studia.

—

Můžete si vybrat, zda si praxi rozložíte do celého semestru, nebo se jí budete
intenzivně věnovat po dobu několika týdnů.

—

Sami se rozhodnete, v jaké organizaci chcete praxi strávit, tak aby vyhovovala vašim
zájmům i představám o budoucím zaměstnání.

Navštivte nás během
dne otevřených dveří
či jiné akce na FSS

Podejte si přihlášku
ke studiu na FSS

Připravte se na přijímací
testy do Bc. studia

Navštivte web Katedry
environmentálních
studií

Sledujte nás na FB
a Instagramu @envirostudia

Kontaktuje nás na e-mailu
envirostudia@fss.muni.cz

