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STUDIUM DEMOGRAFIE 

KATEDRA DEMOGRAFIE 
A GEODEMOGRAFIE

NAVAZUJÍCÍ DVOULETÝ MAGISTERSKÝ PROGRAM

Magisterský program demografie nově nabízí flexibilní studijní plán a je více zpřístupněn
také studentům, kteří absolvovali jiné bakalářské studium. Zahrnuje například demografickou
analýzu, populační teorie a populační politiku. Většinu studijního plánu si ale student vytváří sám
na základě svých preferencí výběrem předmětů ze dvou skupin povinně volitelných předmětů:
metodologických (pokročilé metody demografické analýzy, vyšší úroveň využití statistického
softwaru SAS či znalosti doplňujících disciplín) a tematických (populační vývoj a demografické
stárnutí, vývoj zdravotní stavu populace a další témata aplikované demografie).

NOVĚ PŘIZPŮSOBEN I PRO STUDENTY, 
KTEŘÍ NESTUDOVALI BAKALÁŘSKOU DEMOGRAFII

www.facebook.com/demografieAlbertov

Znalost populačního vývoje a populační struktury slouží 
při rozhodování v řadě oblastí, na ministerstvech, úřadech, 
a také například v pojišťovnictví a bankovnictví, proto mají 
absolventi široké uplatnění v praxi. 

Demografie se zabývá otázkami, ze kterých vycházejí ostatní obory 
jako je ekonomie, sociologie, geografie, zdravotnictví, lékařství, 
epidemiologie či sociální a populační politika. 
Tím je demografie nezastupitelná.

 Můžeme čelit demografickému stárnutí? 

 Bude se rodit více dětí? 

 Jakého věku se budeme dožívat? 

 Obejdeme se bez migrantů? 

Poslední možnost podání přihlášky 
do 29. února 2020

Přijď k nám studovat! Více informací na:

!!! !!!
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