
 

 

 

 

 

 

v Brně dne 20.6.2020 

Úvodní setkání studentů a vyučujících Katedry environmentálního studia 

(ENSn4667 Úvodní kurz do studia environmentálních studií) 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolujeme si Vás pozvat na společné setkání studentů a vyučujících magisterského studia 

Environmentálních studií. Vítáni jsou  

 naši noví studenti prvního ročníku, ať již nastoupili na jaře či podzim 2020, kterým bychom na 

akci rádi usnadnili seznámení, zorientování se v tom, co katedra dělá, čím se na ní kdo zabývá, 

jaká témata vypisuje, atd.; 

 naši studenti vyšších ročníků, kteří mají chuť si spolu s námi povídat o studiu a předat své 

zkušenosti;  

 studenti doktorandského studia, kteří by chtěli seznámit magisterské studenty s předmětem 

svého výzkumu, nebo se jen tak podívat; 

 všichni vyučující a zaměstnanci katedry, kteří mají chuť využít pár dní v hezkém prostředí pro 

neformální popovídání si a společný výlet.  



Setkání proběhne v termínu pondělí 21. – čtvrtek 24. 9. 2020 

v prostorách Správy NP Podyjí (Bývalá škola Havraníky 13),   

http://www.mapy.cz/s/bcVf 

 

 

V průběhu programu vás čeká: 

 neformální seznámení s ostatními kolegy a 

některými vyučujícími katedry; 

 povídání o životě na katedře, výzkumných 

tématech, zkušenostech; 

 drobné herní aktivity na rozvíjení spolupráce 

ve skupině; 

 exkurse a výlet po národním parku s jeho 

zaměstnanci; 

 večerní posezení u kytary, harmonik, ukulele… 

 a další… 

Ubytování bude v pokojích, lůžkoviny jsou zajištěny (Není třeba spací pytel a další věci na spaní.). Pokud 

si to nebudete chtít zařídit jinak, v úterý – čtvrtek budou zajištěny veganské snídaně a v úterý a ve 

středu také večeře, celkem za 200, Kč, které vybereme na místě. Na obědy je pak možné si zajít do 

restaurace, nebo si něco připravit samostatně v kuchyňce (v obci je malý obchod s potravinami).  

Poplatek za ubytování činí 550 Kč na celý pobyt, platit se bude v hotovosti na místě (můžete také 

zaplatit předem na sekretariátu katedry u kolegyně Petry Buriškové, dveře č.311). 

S sebou si vezměte běžné vybavení na jednodenní na turistiku – pevnou obuv, pláštěnku, menší batoh, 

ale také oblíbený hudební nástroj, zápisník a cokoliv pro společnou zábavu (kromě elektroniky), 

občanský průkaz či pas, kdybychom zavítali i do Rakouska.  

Účast na setkání je doporučená, ale nepovinná. V případě zájmu prosím vyplňte registrační formulář 

na této adrese:   https://forms.gle/3v3ifyJjBGUw1Azq7  a zapište se do předmětu ENSn4667 Úvodní 

kurz do studia environmentálních studií (kurs je ohodnocen 4 kredity, není třeba žádné domácí práce 

po skončení kursu). 

Pro účast se prosím registrujte nejpozději do 10.9.2020. 

V případě dotazů či nejasností se prosím obracejte na naší sekretářku Petru Buriškovou,  
email: burisko@fss.muni.cz, tel. +420 549 49 6417  
 

Těšíme se na Vás! 

 

Jan Činčera (vedoucí kursu), Karel Stibral (vedoucí katedry), Lucie Šebková, Ludvík Mauer, Tereza 

Navrátilová (studenti Mgr. studia) 

http://www.mapy.cz/s/bcvf
https://forms.gle/3v3ifyJjBGUw1Azq7
mailto:burisko@fss.muni.cz
tel:+420549493919

