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Sociální epidemiologie je nově otevřený
dvouletý navazující magisterský studijní
obor studijního programu Epidemiologie založený na nejnovějších poznatcích věd přírodních i společenských (biologie, chemie,
demografie, geografie) v oblasti zdraví člověka.
Studium je z hlediska šíře poskytovaného
vzdělání a zejména hloubky teoretického
a praktického osvojení jednotlivých poznatků na vysokých školách v ČR unikátní.
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Proč studovat tento obor?
Studiem oboru Sociální epidemiologie získám ucelené znalosti a dovednosti z oblasti
výzkumu zdraví a jeho sociálních determinant.
Porozumím problematice prevence a léčby nemocí, zdravotní politiky, nerovností ve
zdraví či rizikového chování obyvatel.
Naučím se pracovat s programy na zpracování statistických dat, geoinformačními
systémy a osvojím si některé laboratorní postupy.
Vylepším si jazykové znalosti a dovednosti
studiem cizojazyčné literatury, na přednáškách a diskuzích se zahraničními hosty
(studium je organizováno ve spolupráci

s University College of London), při zapojení
do mezinárodních projektů či díky stáži
v rámci programu ERASMUS na některé
z několika desítek partnerských univerzit po
celé Evropě.

Jaké po studiu naleznu uplatnění?
Jako absolvent/ka budu připraven/a na
práci v soukromých, státních i veřejně prospěšných organizacích, zabývajících se
problematikou životního prostředí člověka,
sociálních a prostorových nerovností ve
zdraví či prevence onemocnění a ochrany
zdraví. Pro velké nemocnice a zdravotní
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Jaké předměty mne čekají?
Z povinných předmětů je nabízen například
kurz Geografie zdraví a nemoci, Sociální
epidemiologie, Demografie pro epidemiology či Statistická analýza dat.
Z povinně volitelných a volitelných kurzů
může zaujmout třeba Mezinárodní migrace,
Životní prostředí člověka, Základy genetiky,
Základy virologie, Antropologie nebo Demografické stárnutí.
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stupnost zdravotní péče ve
spádovém regionu. Dokážu
se zapojit do
přípravy regionálních i národních strategií v oblasti zdravotní politiky
a uplatnění mohu nalézt také v základním
či aplikovaném epidemiologickém výzkumu na vysokých školách a ve zdravotních
ústavech. Velkou výhodou je, že díky důrazu na mezinárodní spolupráci se nemusím
omezovat pouze na česká pracoviště.

A co přijímací zkouška?
Přijímací řízení má ústní formu a ověřuje základní přehled o oboru sociální epidemiologie (není však potřebné mít hlubší znalosti či
obor již dříve studovat) a zájem o danou
problematiku. Zkouška zahrnuje diskuzi nad
motivačním dopisem a představami studenta o zaměření diplomového projektu a
ověření základních schopností v analýze
dat.

Kde naleznu další informace?
Všechny informace o oboru jsou na webových stránkách Přírodovědecké fakulty
www.natur.cuni.cz v záložce Uchazeči --- Magisterské obory --- Seznam studijních programů a jejich
oborů --- Epidemiologie.
Další důležité odkazy
Sociální epidemiologie http://socialniepidemiologie.natur.cuni.cz/
Studijní plány – Karolinka http://web.natur.cuni.cz/study/karolinka/
Centrum GeoQol http://geoqol.natur.cuni.cz/
Geografie nás baví http://www.geografienasbavi.cz/

