V rámci jednotlivých predmetov a v záverečných prácach sa študenti môžu
venovať aktuálnym sociálno-ekonomickým a politickým problémom (napr.
problémom chudoby, náboženským a etnickým konfliktom, starnutiu
obyvateľstva, otázkam volebných preferencií, konkurencieschopnosti miest a
regiónov). Príprava študentov je silná v tzv. prenosných zručnostiach a
vedomostiach, pripravujúcich pre rôzne a viacnásobné kariérne uplatnenie.
V mnohých aktivitách sa presadzujú lepšie ako užšie pripravovaní
ekonómovia, politológovia, či urbanisti.
Absolventi nachádzajú uplatnenie vo verejnom, privátnom aj neziskovom
sektore. Značný počet z nich pracuje vo verejnej správe - na ministerstvách,
úradoch miestnej a krajskej samosprávy, úradoch štátnej správy (napr.
úradoch práce, daňových úradoch, správe katastra), iných verejných
inštitúciách (napr. Štatistický úrad), v diplomacii a medzinárodných
inštitúciách.

humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
(magisterské - aj externe)
humánna geografia a demografia (doktorandské – aj externe)

Hlavné bloky vyučovaných predmetov:
parciálne disciplíny humánnej geografie (ekonomická, urbánna,
politická, sídelná, sociálna geografia) a demografie (populačný vývoj,
migrácie, populačná politika)

Študuj
humánnu geografiu
a demografiu
na Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského

základné predmety zamerané na priestorový ekonomický a sociálny
rozvoj a jeho riadenie (ekonómia a verejné financie, regionálny a
miestny rozvoj, geografia verejnej správy, verejná politika)
analyticky orientované predmety zamerané na štatistiku, databázy,
geoinformatiku, GIS a diaľkový prieskum Zeme (s využitím počítačov)
predmety relevantných príbuzných disciplín (právo, sociológia, územné
plánovanie, komunikácia, manažment)

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského

vybrané predmety z fyzickej a regionálnej geografie
semináre zamerané na najnovšie poznatky výskumu a prípravu
záverečných prác
exkurzie a praxe vo vybraných inštitúciách

Môžete sa tešiť na:
V privátnom sektore sa uplatňujú v rôznych analytických (napr.
geomarketingových), poradenských (napr. využívanie fondov EÚ) a
plánovacích spoločnostiach (zameraných napr. na programovanie rozvoja).
Sú pripravení aj pre prácu v bankovníctve (vrátane investovania, podpory
bývania), poisťovníctve a na trhu nehnuteľností. Uplatňujú sa v IT sektore,
najmä v spojení s geoinformatikou. Tradičným miestom uplatnenia je
turizmus. Viacerí budujú svoju kariéru v podnikateľských subjektoch
v odvetviach dopravy a logistiky, malo a veľkoobchodu, distribúcie, reklamy
atď. Naši úspešní absolventi pracujú v printových a elektronických médiách.

Pyreneje – Priesmyk Tourmalet, 2012

rozmanité formy výučby, moderné posluchárne a počítačové učebne
aktualizované špecializované softwarové vybavenie
bohatý výber partnerských univerzít pre štúdium v zahraničí v rámci
programu Erasmus+: University of Portsmouth, Bremen University, Freie
University Berlin, Adam Mickiewicz University Poznan, University of Lodz,
Warsaw University, Univerzita Karlova, University of Szeged, University
de León, L. Eötvös University Budapest, University of Minho Guimares,
Univerzita Palackého v Olomouci
Účasť na jarnom Urban Markete (Stará Tržnica, Bratislava), 2013

dostupné elektronické knižničné služby
podnetnú študentskú komunitu a ústretových pedagógov
diskusie s ľudmi z praxe
bývanie v študentských domovoch blízko sídla fakulty a verejnej dopravy
pestrý študentský život na fakulte s ponukou tradičných podujatí
dobré možnosti práce popri štúdiu, ktoré ponúka región Bratislavy

HumanCup – tenisový turnaj zamestnancov a študentov katedry, 2014

facebook
www.humannageografia.sk
Prijatie študentov na veľvyslanectve v Paríži, 2010

„Zaujímavé štúdium
a dobré uplatnenie“

od roku 1952 katedra prispieva k vzdelávaniu a výskumu v geografii

Štúdium je dnes predovšetkým flexibilnejšie, komplexnejšie, s využitím
moderných technológií, pričom umožňuje špecializáciu. Prekonáva tradičné
predstavy o geografovi ako cestovateľovi a človeku, ktorý má encyklopedické
znalosti o určitom priestore. Prispôsobuje sa potrebám súčasného trhu práce
vysokokvalifikovaných pracovníkov. Reaguje na aktuálne spoločenské
potreby a problémy súčasného globálneho vývoja.

geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (bakal árske – aj
externe)

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Príprava našich študentov
rešpektuje potreby praxe

Študijné programy, ktoré môžete u nás študovať:

KATEDRA HUMÁNNEJ GEOGRAFIE A DEMOGRAFIE

Uplatnenie absolventov

Stručný profil katedry
Katedra vznikla už v roku 1952 a patrí k najdlhšie existujúcim
geografickým pracoviskám na Slovensku. Nadväzuje na tradíciu
výučby geografie, ktorá začala na Univerzite Komenského už
v školskom roku 1921/1922, ako aj semináru antropogeografie, ktorý
na UK existoval od roku 1938. Vďaka dlhoročnému úsiliu patrí
k najväčším a najkvalitnejším geografickým pracoviskám na
Slovensku. V súčasnosti na nej pôsobí 23 vedecko-pedagogických
pracovníkov, 4 technické pracovníčky a 5 interných doktorandov.

Mali by ste vedieť
sme jediné pracovisko na Slovensku špecializované na humánnu
geografiu (najmä ekonomickú a sociálnu geografiu),
sme jediné pracovisko na Slovensku špecializované na komplexnú
výučbu demografie,
sme jediné pracovisko na Slovensku s výučbou humánnej
geografie so špecializáciou na verejnú správu,
na katedre pracujú 2 univerzitní profesori a 4 docenti,
naši pracovníci absolvovali dlhodobé pobyty na popredných
zahraničných univerzitách (napr. London School of Economics,
Cambridge University, Queen Mary University of London, School
of Planning and Architecture New Delhi, Vienna University of
Economics),
publikujeme v najrenomovanejších vedeckých časopisoch doma
a v zahraničí,
naše vedecké práce sú citované v najprestížnejších časopisoch
registrovaných v Science Citation Index,
riešime výskumné projekty financované APVV, výskumné projekty
kategórie „A“ – grantovej agentúry VEGA, sme spoluriešiteľmi
medzinárodných projektov (nap. COST, 7FP),
katedra sa podieľa na koordinácií aktivít Commission on
Geography of Governance v rámci International Geographical
Union,
spolupracujeme s ostatnými pracoviskami Geografickej sekcie
na fakulte (pričom spolu tvoríme ďaleko najväčšie univerzitné
pracovisko takéhoto zamerania na Slovensku),
významne sa podieľame na vydávaní vedeckého časopisu
Acta Geographica Universitatis Comenianae,

Čo znamená štúdium

humánnej geografie

Významnejšie monografie a vysokoškolské učebnice
pracovníkov katedry vydané v posledných rokoch

Humánna geografia zažíva v posledných desaťročiach dynamický
rozvoj. Už nie je popisnou disciplínou riešiacou kde sa čo nachádza.
Dnes hľadá súvislosti, zákonitosti a trendy vývoja rôznych
priestorových ekonomických, sociálnych, demografických,
politických a kultúrnych javov. Študuje možnosti ich riadenia a
regulácie.
Vo výskume katedra podrobne študuje problematiku regionálnych
disparít a regionálneho rozvoja, urbánneho a vidieckeho rozvoja,
organizácie a lokalizácie priemyslu a dopravy, priestorových
aspektov organizácie verejnej správy, miestneho ekonomického
rozvoja, strategického a územného plánovania, politickej a
volebnej geografie, aplikácie e-governmentu a pod.
Okrem štúdia demografických procesov a štruktúr obyvateľstva,
skúmania minulého a budúceho populačného vývoja, osobitná
pozornosť sa venuje štúdiu mobility obyvateľstva, starnutia,
religiozity, regionálnym a lokálnym demografickým špecifikám.
Analytické skúsenosti sú využité pri skúmaní a formulovaní
odporúčaní v oblastiach populačnej, sociálnej a migračnej
politiky, organizácii sociálnych služieb.
Aplikujeme exaktné metódy priestorovej štatistiky, modelovania,
humánno-geografickej regionalizácie, analýz priestorových sietí a
tokov, využívame geografické informačné systémy a rozvíjame
prognostické metódy.
Aktívne využívame metódy kvalitatívneho výskumu napr. pri
výskume chudoby, marginálnych regiónov, sociálnej exklúzie,
cestovného ruchu.
Máme dlhoročné skúsenosti v tvorbe atlasov a tematických máp.

Podrobnejšie informácie:

vykonávame expertíznu a poradenskú činnosť pre ústredné
orgány štátnej správy (Úrad vlády SR, ministerstvá, atď.) a
územnú samosprávu (mestá, vidiecke obce),
Absolventi tesne pred odovzdávaním
diplomov v Aule Univerzity Komenského

www.humannageografia.sk
mail: khg@fns.uniba.sk; tel.: 02/60 296 380
Katedra humánnej geografie a demografie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského
Mlynská dolina, CH1-B1
842 15 Bratislava

