Odborná prax
Študent absolvuje počas semestra 10 dní odbornej praxe v inštitúciách regionálneho,
environmentálneho zamerania alebo firmách blízkych problematike geoinformatiky. Výber primeranej
inštitúcie prebehne v súlade so zameraním študenta v rámci magisterského štúdia, resp. diplomovej
práce.
Termín: zvyčajne september – január (po dohode študenta s prijímajúcou organizáciou môže byť aj
v iných mesiacoch). Prax nesmie kolidovať s výučbou počas semestra.
Postup pri výbere inštitúcie:
1. Študent má možnosť si vybrať organizáciu (firmu), v ktorej bude vykonávať odbornú prax buď
z ponuky inštitúcií, s ktorými má Ústav geografie podpísanú zmluvu, resp. dohodu o vykonávaní
odbornej praxe (viď zoznam uvedený nižšie), alebo príde s vlastným návrhom. Ten prekonzultuje so
zástupcom riaditeľa pre študijné záležitosti (Dr. Kullom), prípadne s riaditeľom Ústavu geografie.
2. Po výbere inštitúcie, táto bude oslovená prostredníctvom žiadosti o vykonanie odbornej praxe, ktorú
pripraví študent v spolupráci so zástupcom riaditeľa ÚGE pre študijné záležitosti.
3. V prípade kladného stanoviska prijímajúcej organizácie bude dohodnutý termín vykonávania praxe
tak aby vyhovoval študentovi aj prijímajúcej organizácii.
4. Pred nástupom na prax budú doručené Dr. Kullovi z prijímajúcej organizácie nasledovné dokumenty:
harmonogram praxe a obsahová náplň práce.
5. Po ukončení praxe prijímajúca organizácia doručí Dr. Kullovi potvrdenie o absolvovaní praxe
s krátkym hodnotením študenta.
Zoznam organizácií/inštitúcií/firiem, s ktorými má Ústav geografie podpísané zmluvy, resp. dohody na
vykonávanie odbornej praxe:
Mesto Košice
VÚC Košice
Štatistický úrad SR, pracovisko Košice
Photomap, s.r.o.
Hrdlička – Slovakia, s.r.o.
Košice región turizmus
SARIO – Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu, pracovisko Košice
Krajský úrad životného prostredia v Košiciach

Vzor žiadosti:

ÚSTAV GEOGRAFIE
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach,
Jesenná 5, 041 54 Košice
tel.: +421 (055) 234 6190, fax: +421 (055) 622 21 24, IČO: 00397768
e-mail: ug@upjs.sk, http://www.geo.ics.upjs.sk

Ing. Ján Novák, CSc.
Štátny ústav odbornej praxe

Regionálne centrum Košice
Jesenského 8,
040 01 Košice
Vec:
Žiadosť o umožnenie vykonania odbornej praxe
Vážený pán Ing. Ján Novák, CSc.,
týmto si dovoľujeme Vás požiadať o umožnenie vykonávať odbornú prax vo vašej inštitúcii, pre
študenta 2. ročníka magisterského štúdia v odbore Geografia a geoinformtika na Prírodovedeckej
fakulte UPJŠ v Košiciach .........................
Odborná prax má trvať 10 dní. O túto odbornú prax Vás žiadame vo Vašej organizácií za účelom
oboznámenia sa s jej štruktúrou, spôsobom riadenia a fungovaním. V prípade kladného stanoviska Vás
prosíme o zaslanie časového harmonogramu praxe a jej náplne.

Dúfam, že našu žiadosť posúdite priaznivo
Vopred Vám veľmi pekne ďakujem

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
riaditeľ Ústavu Geografie

Vybavuje: Mgr. Marián Kulla, PhD., marian.kulla@upjs.sk tel. 055/2342563

