Prečo študovať regionálnu geografiu?
Svet sa stáva čoraz zložitejším a úlohou geografie už nie je len
jednoduché zisťovanie toho, „čo sa kde nachádza“, ale prečo to
tam je a aké to má príčiny a dôsledky. V praktickom výskume
tak ide najmä o analýzu priestorových dát a hľadanie
vzájomných (predovšetkým priestorových) súvislostí medzi
rôznymi javmi. Regionálny geograf sa stáva diagnostikom aj
lekárom krajiny

Čo sa na Katedre regionálnej geografie naučíte?
Stanete sa manažérmi a dizajnérmi krajiny
Zvládnete diagnostiku krajiny (mestá, vidiek, prírodné regióny):
- zvládnete komplexnú analýzu regiónu s praktickým cieľom
- budete vedieť odhaliť skryté príčiny a dôsledky ľudskej činnosti v regiónoch
Dokážete spracúvať rozsiahle informačné databázy o krajine
Dokážete podobné databázy aj vytvárať
Naučíte sa spracúvať štatistické údaje a dáta z terénneho výskumu a vytvárať
- grafy, diagramy, vývojové schémy
- jedinečné tematické mapy a ďalšie grafické vizualizácie
Naučíte sa svoj výskum rôznym spôsobom interpretovať
Stanete sa odborníkmi v oblasti plánovania krajiny
Dokážete odborne pomáhať rozvojovým regiónom a krajinám
Spoznáte a porozumiete regiónom Zeme a Slovenska
... a ešte veľa ďalších veci

Kto vás bude učiť?
Vyučujúci z Katedry
regionálnej geografie a
rozvoja regiónov pripravujú
odborníkov už vyše 40
rokov. Katedra zabezpečuje
výučbu na všetkých
stupňoch VŠ štúdia:
bakalárskom, magisterskom
a doktorandskom.

Katedra garantuje výučbu
študijného programu
Geografia, rozvoj regiónov
a európska integrácia,
ktorý dlhodobo patrí v
rámci geografie medzi
najatraktívnejšie

Kde sa po skončení štúdia uplatníte?
v medzinárodných inštitúciách a nadnárodných spoločnostiach
v zahraničných zastupiteľstvách a reprezentáciách Slovenska
v samosprávnych územných jednotkách rôznych úrovní
v univerzitných pracoviskách po celom svete vrátane Slovenska
v štátnej správe, ministerstvách a vláde Slovenska
v organizáciách cestovného ruchu
v agentúrach životného prostredia
v projektových a implementačných úradoch SR a EÚ
v organizáciách ochrany prírody a krajiny
... a ešte v ďalších oblastiach

Čím sa po skončení štúdia stanete?

odborníkom v oblastiach:
- regionálny rozvoj
- regionálna politika
- príprava a implementácia projektov verejnej správy a EÚ
- analýza a interpretácia priestorových dát
- priestorové plánovanie a geomarketing
- zahraničné krajiny, regióny, medzinárodné vzťahy
- európska integrácia a európske politiky

Pamätajte, že geografia má na rozdiel od iných odborov aj
priestorový pohľad na problémy a dokáže tak postihnúť širšie
súvislosti. Štúdium regionálnej geografie je založené na komplexnom
prístupe k problémom.

Počas štúdia navyše môžete v rámci exkurzií a expedícií podrobne spoznať slovenské aj
zahraničné regióny a prepojiť tak teoretické vedomosti s praktickou skúsenosťou...

