VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
HORNICKO – GEOLOGICKÁ FAKULTA

INSTITUT KOMBINOVANÉHO STUDIA V MOSTĚ
NABÍDKA STUDIA

Termín podání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení je do 30. 4. 2018
Podejte přihlášku zde: https://www.hgf.vsb.cz/cs/ (vlevo dole)!
Bližší informace podá paní Andrea Herudková (tel. 597 325 706, e-mail: andrea.herudkova@vsb.cz)
na Institutu kombinovaného studia Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO v Mostě, tř. Budovatelů
2532, 434 01 Most,(budova B v areálu Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě).

Budoucnost má hloubku!
Toto je motto Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava,
nejstarší technické univerzity ve střední Evropě, založené roku 1716. Na webových stránkách školy
získáte veškeré informace o studiu (http://budoucnostmahloubku.cz/). Nevěřte, že po ukončení
těžby ve středně-dobé budoucnosti obor hornictví a geologie zanikne. Dál bude probíhat těžba jiných
surovin, například vápence, materiálů pro potřebu stavebnictví, keramického průmyslu a nově i těžba
lithia pro výrobu baterií…
Institut kombinovaného studia v Mostě však nabízí ke studiu nejen obory zabývající se těžbou, ale
poskytuje výuku i řady jiných perspektivních oborů z ekonomie, environmentálních věd, geodézie,
aplikované fyziky a také vychovává odborníky na geovědní a montánní turismus. Na Institutu v Mostě
se k výuce využívají moderní výukové prostředky, například telemost – živé propojení přímo
z mostecké učebny na přednášku v Ostravě.

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ
PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

Bakalářské studium: doba studia 3 roky, titul Bc.:
Prezenční (denní) forma studia:
Geovědní a montánní turismus
Kombinovaná (dálková) forma studia:
Ekonomika a řízení v oblasti surovin
Technologie a hospodaření s vodou
Zpracování a zneškodňování odpadů.
Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Trhací práce v hornickém inženýrství
Inženýrská geodézie

Navazující (magisterské) studium: doba studia 2 roky, titul Ing.:
Prezenční forma studia:
Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields
Kombinovaná forma studia:
Ekonomika a řízení v oblasti surovin
Technologie a hospodaření s vodou
Zpracování a zneškodňování odpadů
Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Trhací práce v hornickém inženýrství
Environmentální inženýrství

Budeme se na Vás těšit!
doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D.
vedoucí Institutu kombinovaného studia v Mostě

