Prečo študovať?
GEOGRAFIU
na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave
Prečo študovať Geografiu?
Štúdium geografie a geografický výskum má najdlhšiu tradíciu na Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského. Geografia sa tu vyučuje už viac ako polstoročie. PriF UK je jediná
fakulta, kde geografia tvorí samostatnú odbornou sekciu, jednu z piatich na fakulte. Je
jediná fakulta, kde výskum a výučba prebieha na viacerých geografických katedrách, pretože
nikde inde na Slovensku nie je taký výskumný a personálny potenciál.
Katedra
fyzickej geografie a geoekológie, Katedra humánnej geografie a demogeografie,
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, a Katedra kartografie,
geoinformatiky a DPZ sú v rámci svojho zamerania dlhodobo vedúce, špičkové pracoviská
na Slovensku. Sú garanciou toho, že štúdium geografie je najkvalitnejšie práve na
Prírodovedeckej fakulte UK. Záujemcovia s i môžu vybrať z ponuky 4 bakalárske, 3
magisterské študijné programy a tiež učiteľské programy. Fakulta garantuje kvalitu
vzdelávania aj cez výskumné projekty a vedecké výstupy v prestížnych zahraničných
časopisoch. Je to najlepšia záruka, že výučbu poskytujú erudovaní odborníci, ktorí úzko
kooperujú s mnohými prestížnymi zahraničnými pracoviskami. Viacerí pracovníci sú členmi
pracovných komisií Medzinárodnej geografickej únie (IGU), jeden dokonca predsedom
jednej z komisií (doc. Buček, Geography of governance). Absolventi magisterského štúdia
môžu pokračovať v akreditovaných študijných programoch doktorandského stupňa.
Toto všetko robí štúdium geografie na PriF UK bezpochyby najkvalitnejším v rámci
Slovenska a porovnateľným v európskom rámci!
Bakalársky stupeň:
• Geografia a demografia v štátnej správe a
samospráve
• Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie
• Geografia, kartografia a geoinformatika
• Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
• Učiteľstvo predmetov geografia a biológia
• Učiteľstvo predmetov geografia a matematika
• Učiteľstvo predmetov geografia a anglický jazyk
• Učiteľstvo predmetov geografia a nemecký jazyk
Magisterský stupeň:
• Fyzická geografia a geoinformatika
• Humánna geografia a demografia v štátnej
správe a samospráve
• Regionálna geografia, rozvoj regiónov
a európska integrácia
Doktorandský stupeň:
• Fyzická geografia, geoekológia
a geoinformatika
• Humánna geografia a demografia
• Regionálna geografia

Profil absolventa
Absolventi študijných programov v odbore
Geografia ovládajú základné poznatky, pojmy,
metódy geografických analýz. Získajú postupne
znalosti z jednotlivých čiastkových disciplín
humánnej geografie, regionálnej geografie,
fyzickej geografie, GIS, a aj verejnej správy. Na
základe
týchto
poznatkov
sú
schopní
samostatne analyzovať javy, procesy a aktuálne
problémy v spoločnosti a v krajinnej sfére na
lokálnej úrovni (mestá, obce), v regiónoch, na
národnej i nadnárodnej úrovni. Pri týchto
analýzach využívajú všetky najnovšie postupy,
ich prednosťou je nielen tvorba textových
dokumentov, ale aj tvorba databáz, ich
vyhodnotenie a grafická a kartografická
interpretácia.
Na bakalárske študijné programy priamo
nadväzujú magisterské študijné programy, kde
sa absolventi hĺbkovo oboznamujú s teóriami
a metódami parciálnych disciplín geografie, a sú
schopní zvládať zložité a rozsiahle úlohy, ktoré
kladie
na
tieto
disciplíny
výskum
a rozhodovacia sféra.
Naši absolventi majú nasledovné možnosti
zamestnania:
• výskumné ústavy (SAV, rezortné, firemné)
• vysokoškolské vzdelávacie a výskumné
• pracoviská
• základné, stredné a učňovské školstvo
• ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy
• regionálna a lokálna samospráva
Výzvy pre 21. storočie – výzvy pre Teba
• udržateľný rozvoj regiónov
• riešenie regionálnych disparít
• kvalita života v regiónoch
• populačné starnutie a jeho dôsledky
• efektívna priestorová organizácia verejnej
správy
• manažment krajiny, prírodné hrozby
• sociálne nerovnosti
• plánovanie rozvoja miest a vidieka
• využitie GIS v geografii

