FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ N.L.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ČTVRTEK 18. LEDNA 2007
Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium poskytnuty vedením fakulty a
zástupci kateder informace týkající se přijímacího řízení, akreditovaných studijních programů a
studijních oborů, které budou otevřeny v akademickém roce 2007/2008. Uchazečům bude
umožněna prohlídka vybraných pracovišť - knihovny, učeben a laboratoří, mohou obdržet
přihlášky ke studiu VŠ a brožuru Informace pro uchazeče. Další informace o univerzitě a
fakultách jsou uvedeny na univerzitních internetových stránkách http://fos.ujep.cz a fakultních
stránkách http://fzp.ujep.cz (vždy v sekci Přijímací řízení).
Den otevřených dveří pro uchazeče o studium na FŽP bude zorganizován v objektu
fakulty na adrese Králova výšina 3132/7 v Ústí n.L., 400 93. Z centra města (Mírového
náměstí nebo od autobusového nádraží) pojedete k budově FŽP trolejbusem č. 52, 58 a 59 nebo
autobusem č. 8 a 11 směrem ke staré nemocnici a čtvrti Klíše do stanice Poliklinika, kde
vystoupíte. Vrátíte se asi 100 m zpět od výstupní stanice na křižovatku s kruhovým objezdem a
dále půjdete kolem restaurace „U Zippicha“ vlevo nahoru ulicí Králova výšina k budově FŽP.
Prezentace FŽP proběhnou ve čtvrtek 18.1. 2007 od 9:00, 11:00, a 13:00 hod. v aule č. dv.
213 v 1. poschodí.
Pro uchazeče o studium v Mostě - Velebudicích bude Den otevřených dveří v objektu
Integrované střední školy technické, 9. poschodí. Uchazeči mohou toto pracoviště FŽP a FSE
UJEP navštívit rovněž 18. ledna 2007 v době od 9:00 do 13:00 hod. Do Velebudic jede od
nádraží ČD a autobusů tramvajová linka č. 2 - konečná stanice "Velebudice, INTERSPAR".
Uchazeči o studium obdrží informace o:
• tříletém bakalářském studijním programu Ekologie a ochrana prostředí s oborem
Ochrana životního prostředí studovaným v prezenční i kombinované formě,
• tříletém bakalářském studijním programu Inženýrská ekologie s obory Ochrana
životního prostředí v průmyslu a Vodní hospodářství studovanými v prezenční i
kombinované formě.
• dvouletém navazujícím magisterském programu Ekologie a ochrana prostředí s oborem
Odpadové hospodářství studovaným pouze v presenční formě. K akreditaci je
připravován studijní obor Revitalizace krajiny.
Výuka studijního oboru Ochrana životního prostředí bude probíhat paralelně v Ústí nad
Labem a v Mostě - Velebudicích. Výuka studijních oborů Vodní hospodářství, Ochrana
životního prostředí v průmyslu a Odpadové hospodářství bude probíhat jen v Ústí n.L.
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