V navazujícím magisterském studiu lze
vybírat například z těchto programů:

Hospodaření s přírodními zdroji
tropických a subtropických oblastí

• Lesní inženýrství
• European Forestry (v angličtině)

je tříletým prezenčním bakalářským studijním oborem
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Jsme dále než ostatní…
• Pomoc se zachováním tropické
přírody v rozvojových zemích
• Spolupráce s OSN, boj o ,,zelené
plíce“ planety

Ptáš se, co dělat s přírodními zdroji tropů v Česku? Odpověď je jednoduchá. Svět je globalizován
a naše republika je jeho součástí, obchodujeme
se zemědělskými komoditami a dalšími produkty
z daných lokalit. Tam najdeš uplatnění a tam tě
budou chtít.

Díky mezinárodnosti oboru se ti ale otevírají také další šance. Například participace na výzkumných i humanitárních projektech v exotických státech světa. Proto je nezbytné rozvinout
i tvé manažersko-administrativní dovednosti, schopnost vést mezinárodní kolektiv a prosadit se
v konkurzních řízeních. Toto všechno ti obor Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí dá.

KEŇA, NIKARAGUA,
MALAJSIE, nebo OSN?
Doba možností a informací, doba
nedostatku schopných a aktivních
lidí. Všichni o problémech tropických oblastí určitě slyšeli a je nutné
je řešit Tento obor s dlouhým názvem ti poskutne kvalifikovaný přehled o tropech a subtropech z biologického, geografického a kulturního
hlediska. Naučíš se, jak řešit mezinárodními projekty a jak získávat prostředky pro rozvojovou činnost. Cílem studia je dodat schopným lidem
rozhled a naučit je orientovat se ve
více či méně složitých, sociálně, kulturně a vědecky rozdílných prostředích. V současnosti na fakultě běží
několik zajímavých výzkumných
projektů v exotických částech světa,
kterých se mohou účastnit i studenti. Tak se zapoj.

Přijímací řízení
K přijetí je potřeba úspěšně absolvovat přijímací řízení z předmětu angličtina a biologie
písemnou formou.
Od povinnosti konat přijímací zkoušku budou
osvobozeni uchazeči, kteří dosáhli v rozhodném období studia na střední škole studijního
průměru do 2,0 včetně. Rozhodným obdobím
se rozumí vysvědčení v závěru předposledního
a vysvědčení v pololetí posledního roku studia
na střední škole.

