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DALŠÍ ÚSPĚŠNÁ AKREDITACE NA PŘF! 
 
Po loňském úspěchu několika žádostí o akreditaci v oblasti věd o Zemi, 
počítačového modelování a aplikované matematiky může mít ústecká 
univerzita, konkrétně její přírodovědecká fakulta, další důvod k radosti!  
 
Návrh navazujícího magisterského studijního programu Biologie, který vychází 
ze stávajícího studijního programu a dále jej rozvíjí na základě doposud získaných 
zkušeností, byl úspěšně akreditován na dobu dalších deseti let! 
 
Hlavní inovací tohoto studijního programu je umožnění vyšší míry specializace 
studentů v rámci dvou studijních plánů – Aplikovaná biologie a ekologie  
a Experimentální a buněčná biologie. 
 
„Koncept navazujícího studijního programu Biologie se specializacemi umožní 
studentům již na samém počátku zvolit obsahovou náplň studia, která je bližší 
jejich budoucím profesním zájmům,“ vysvětluje děkan PřF doc. Michal Varady.  
 
Návrh je zároveň podpořen zpětnou vazbou a doporučeními vyplývajícími  
z diskuzí s absolventy stávajícího jednooborového studia biologie. Rovněž také 
reflektuje rychlý rozvoj a profilaci vědecko-výzkumného zaměření katedry  
v posledních letech, který je podpořen jak personálním rozvojem, tak i intenzivním 
rozvojem materiálně-technického zázemí financovaného z rozvojových projektů 
OP VVV. 
 
„Výuka bude realizována s důrazem na úzký kontakt s výzkumem realizovaným 
jak na pracovišti katedry, tak spolupracujících ústavů AV  ČR. Nedílnou součástí 
studia bude odborná praxe, výuka vybraných předmětů v anglickém jazyce  
a řada prakticky zaměřených odborných předmětů,“ doplňuje proděkan pro 
studium PřF dr. Martin Švec. 
 
„Sleduji, jak se přírodovědecké fakultě daří, s velkým uspokojením. V posledním 
období úspěšně akreditované studijní programy jenom dotváří progresivní  
a pozitivní atmosféru, která na této fakultě panuje. Společně s jejím stěhováním 
do nových špičkově vybavených prostor Centra přírodovědných a technických 
oborů zakládají do budoucna na kvalitní rozvoj nejen fakulty, ale celé univerzity,“ 
doplňuje rektor UJEP doc. Martin Balej.  
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