
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  na biologické sekci 

Univerzita Karlova v Praze 

Přírodovědecká fakulta  

Milí zájemci o studium biologie, 
 

rádi vás přivítáme v pátek 20. ledna 2012, kdy se koná Den otevřených dveří pro zájemce o studium 
bakalářských studijních programů a oborů. 
Připravili jsme pro vás pestrý program: 
 

INFORMAČNÍ PŘEDNÁŠKA 
KDE? Viničná 7, posluchárna Fotochemie a Zoologická posluchárna 
KDY? od 10.00, 11.30 a 13.00 poběží 3 x za sebou stejná přednáška 
CO SE DOZVÍM? 

- přiblížíme vám Přírodovědeckou fakultu a zejména Biologickou sekci 
- představíme vám jedinečný systém studia biologických oborů postavený na modulovém 

systému, v rámci něhož si student vytváří sám svůj individuální studijní plán 
- seznámíme vás se 4 bakalářskými studijními obory Biologické sekce – Biologie, Ekologická a 

evoluční biologie, Molekulární biologie a biochemie organismů a Biologie se zaměřením na 
vzdělávání 

- poradíme vám, jak se připravit k přijímacímu řízení na biologii 
 

EXKURZE NA BIOLOGICKÁ PRACOVIŠTĚ 
KDE? sraz Viničná 7, vstupní hala 
KDY? v 11.30, 13.00 a 14.30  
CO SE DOZVÍM? 

- umožníme vám návštěvu jednotlivých kateder Biologické sekce, které garantují navazující 
magisterské obory a s nimi související výzkumné směry 

- zprostředkujeme vám odpovědi na otázky, které vás v souvislosti se studiem biologie zajímají 
- necháme vás nahlédnout na specializovaná moderní celosekční pracoviště, např. 

k elektronovému nebo konfokálnímu mikroskopu, k sekvenátoru DNA nebo do genomické a 
proteomické laboratoře 

 

KONZULTACE 
KDE? ve všech budovách Biologické sekce 
KDY? především v rámci přednášek a exkurzí 
CO SE DOZVÍM? 

- odpovíme vám na otázky týkající se přijímacího řízení z biologie, vlastního studia i následného 
uplatnění v praxi  

- představíme vám garanty jednotlivých studijních programů a oborů i studenty, a to zejména 
magisterského a doktorského stupně studia 

- seznámíme vás detailněji se zaměřením jednotlivých vědních oborů, aktuálními tématy výzkumu 
i významem těchto oborů pro člověka (např. v oblasti medicíny a veterinární medicíny, ochrany 
biodiverzity, zemědělství, atd.)  

 

Těšíme se na vás 
učitelé a studenti Biologické sekce PřF UK 

 

20. ledna 2012 


