fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií
Mendelova univerzita v Brně
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU se
etablovala jako v pořadí pátá fakulta Mendelovy univerzity v Brně.
Její založení reﬂektovalo narůstající význam sociálně ekonomického
vývoje regionů pro vyvážený rozvoj Evropy i jednotlivých států Evropské unie, akcentovalo rozvoj regionů z hlediska role a významu lidského potenciálu, zejména jeho vysokoškolsky vzdělaných odborníků
a zohlednilo také společenskou potřebu výchovy specialistů pro oblast
a problematiku rozvojových zemí.

http://www.frrms.mendelu.cz
info.frrms@mendelu.cz
Zemědělská 1, 613 00 Brno
tel.: +420 545 136 121

Studijní programy a obory
Typ studia Forma studia
Regionální rozvoj
Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů
B*
Prezenční
Regional Development
Socioeconomic and Environmental Development of Regions
B*
Prezenční v AJ*
Mezinárodní teritoriální studia
Mezinárodní rozvojová studia
B*
Prezenční
International Territorial Studies
International Development Studies
B*
Prezenční v AJ*
Regionální rozvoj
Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů
Regional Development
Socioeconomic and Environmental Development of Regions
Mezinárodní teritoriální studia
Mezinárodní rozvojová studia
International Territorial Studies
International Development Studies

N**

Prezenční

N**

Prezenční v AJ*

N**

Prezenční

N**

Prezenční v AJ*

Vysvětlivky: * Typ studia: B – bakalářský (titul Bc.), AJ – výuka probíhá v anglickém jazyce
** Typ studia: N – navazující magisterský (titul Ing.)

Bakalářský studijní program
Regionální rozvoj a Regional Development
Cílem studia je připravit absolventy pro:
•
pozice v regionálních centrech národních, resp. mezinárodních institucí
•
výkon funkcí v institucích souvisejících se zabezpečením funkcí státu v regionech
•
výkon funkcí v orgánech regionální a místní samosprávy
•
odborné poradenství v oblasti regionálního rozvoje, včetně poradenství v oblasti
přípravy a zpracování projektů souvisejících s regionálním rozvojem
•
výkon funkcí ve finančních a bankovních institucích, vstupujících do regionálních
rozvojových aktivit
•
výkon manažerských funkcí v podnicích různého typu
•
uplatnění v zájmových svazech, sdruženích a neziskových organizacích
•
realizaci samostatné podnikatelské činnosti.
Výběrem specializace se budou moci studenti blíže profilovat v oblasti podnikání nebo
v oblasti veřejné správy.

Bakalářský studijní program
Mezinárodní teritoriální studia a International Territorial Studies
Cílem studia je připravit absolventy pro:
•
pozice v národních a nadnárodních institucích
•
pozice v organizacích angažovaných v rozvojových aktivitách
•
výkon funkcí v multilaterálních rozvojových agenturách
•
výkon funkcí v subjektech v oblasti imigračních služeb
•
výkon funkcí v nevládních organizacích
•
uplatnění v oblasti vzdělávání, rozvojového plánování, veřejné správy a mediální sféry
•
uplatnění v podnikatelské činnosti směřující do rozvíjejících se zemí a oblastí,
včetně oblastí tropů a subtropů, a to jak v oblasti obchodní, tak investiční.

Navazující magisterský studijní program
Regionální rozvoj a Regional Development
Cílem studia je připravit absolventy pro:
•
výkon funkcí v institucích vstupujících do regionálních rozvojových aktivit
•
výkon funkcí v institucích souvisejících se zabezpečením funkcí státu v regionech
•
pozice v regionálních centrech národních, resp. mezinárodních institucí
•
výkon funkcí v orgánech regionální a místní samosprávy
•
výkon funkcí v institucích vstupujících do regionálních rozvojových aktivit
•
výkon manažerských funkcí v podnicích různého typu
•
zapojení v zájmových svazech, sdruženích a neziskových organizacích, odborné
poradenství v oblasti regionálního rozvoje.

Navazující magisterský studijní program
Mezinárodní teritoriální studia a International Territorial Studies
Cílem studia je připravit absolventy pro:
•
výkon funkcí v národních a nadnárodních institucích
•
výkon funkcí v agenturách zabývajících se problematikou rozvojového světa
•
pozice vedoucích a koncepčních pracovníků mezinárodních projektů
•
výkon manažerských funkcí v podnikatelském sektoru, a to jak na pozicích osob
zodpovědných za nadnárodní expanzi firem do rozvojového světa, tak i v oblasti
individuálních podnikatelských aktivit v rozvojovém světě.
Výběrem specializace se budou moci studenti blíže profilovat v oblasti globálního rozvoje
nebo v oblasti evropských studií.

Bližší informace o studiu
Dokument Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech Regionální rozvoj, Regional Development, Mezinárodní teritoriální studia
a International Territorial Studies a v navazujících magisterských studijních programech Regionální rozvoj, Regional Development, Mezinárodní teritoriální studia a International Territorial Studies v akademickém roce 2014/2015 lze najít na:
http://www.frrms.mendelu.cz/prijimaci_rizeni.
Dny otevřených dveří proběhnou v následujících termínech:
10. 1. 2014, 24. 1. 2014, 14. 2. 2014 vždy od 13.00 hod. v aule Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU na tř. Generála Píky 7.
Přihlášky ke studiu přijímá studijní oddělení FRRMS Mendelovy univerzity v Brně
do 25. 04. 2014 formou elektronické přihlášky (dostupné na https://is.mendelu.
cz/prihlaska).
Přijímací zkoušky ke studiu v bakalářských studijních programech se konají
v červnu 2014, v navazujících magisterských studijních programech v květnu
2014. Konkrétní termín bude každému uchazeči stanoven v dostatečném časovém předstihu.
Přijímací zkouška ke studiu ve tříletých bakalářských studijních programech je
konána písemnou formou z testu studijních předpokladů a uchazečem vybraného světového jazyka (angličtina, němčina).
Přijímací zkouška ke studiu v navazujících magisterských studijních programech
Regionální rozvoj a Regional Development je konána písemnou formou z testu
ověřujícího znalosti z oblasti regionální ekonomiky a politiky, sociologie a péče
o životní prostředí, ve studijních programech Mezinárodní teritoriální studia
a International Territorial Studies ze základních aspektů regionálního rozvoje,
problémů rozvojového světa i využívání přírodních zdrojů v regionálním rozvoji.

fakulta regionálního rozvoje
a mezinárodních studií
Mendelova univerzita v Brně
Doporučená literatura k přijímacím zkouškám je dostupná na adrese:
http://www.frrms.mendelu.cz/cz/prijimaci_rizeni.
Informace o přijímacím řízení poskytne:
Ing. Kateřina Slámová, + 420 545 136 121, e-mail: studijni.frrms@mendelu.cz.
Adresa – pro zasílání pošty:
Mendelova univerzita v Brně
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, studijní oddělení
Zemědělská 1, 613 00 Brno
Adresa – sídlo fakulty:
Mendelova univerzita v Brně
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Tř. Generála Píky 7 (budova Z), 613 00 Brno
Bližší informace
http://www.frrms.mendelu.cz

