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Info point: 
informace k přijímacímu 
řízení, představení studijních 
programů a průběhu studia, 
informace k zahraničním 
výjezdům, ubytování 
na kolejích
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Den otevřených dveří na AF MENDELU — 6., 20. 1., 3. 2. 2023

Info point:
setkání se studenty
Unie studentů AF,
obchůdek AF

START 10:00



Den otevřených dveří na AF MENDELU — 6., 20. 1., 3. 2. 2023

 10:00 společný začátek, budova Q, posluchárna Q 01

 11:00-14:00 prohlídka výukových prostor (stanoviště rozdělená dle studijních programů)

Fytotechnika
Fytotechnika
Rostlinolékařství
Zajímají tě nejnovější technologické 
postupy při pěstování rostlin? 
Chceš se orientovat ve složitých 
otázkách ochrany
a zdraví rostlin?

Zootechnika
Zootechnika
Rybářství
Chceš pracovat s hospodářskými 
zvířaty? Zajímá tě, jak se dají 
nejnovější vědecké poznatky
z etologie nebo výživy využít pro 
úspěšný a bezpečný chov?

Aplikovaná technika
Provoz techniky
Odpadové hospodářství
Technické znalectví a oceňování
Zemědělské stavby a technologická 
zařízení
Baví tě technika a technické 
systémy? 

Technologie potravin
Zajímá tě, co jíme? Chceš mít
v malíku všechny potravinářské 
technologie a podílet se na vývoji, 
inovaci nebo kontrole potravin?

Pivovarství a sladařství
Sníš o vlastním minipivovaru? Nebo 
se za pár let vidíš v některém z 
průmyslových českých pivovarů? 
Zajímá tě, co všechno v sobě 
ukrývá proces vaření piva?

Molekulární biologie
a biotechnologie
Láká tě práce v špičkově 
vybavené laboratoři? Zajímá 
tě hodně diskutované genové 
inženýrství a chceš zjistit více 
o geneticky modi�kovaných 
organismech? 

Profesní zemědělství
Zajímá tě, jak úspěšně pěstovat 
plodiny či chovat hospodářská 
zvířata? Plánuješ vést rodinnou 
farmu nebo máš zájem 
pracovat v zemědělském podniku?

Zemědělské inženýřství
Zemědělské inženýrství
Agrobyznys
Chceš měnit přístup zemědělských 
podniků k využívání půdy a krajiny 
celkově? Chceš mít rozhled v 
oblasti zemědělského marketingu 
a ekonomiky?

Agroekologie
Agroekologie
Pozemkové úpravy a ochrana půdy
Voda v agroekosystém
Zajímá tě, jak spojit ochranu krajiny
a vybraných ekosystémů s potřebami 
zemědělství? Chceš zkoumat vliv kvality 
prostředí na biodiverzitu?

af.mendelu.cz

Budova Q Budova M Budova DBudova C

10:00-14:00 Info point hala Q
informace k přijímacímu řízení, představení studijních 
programů a průběhu studia, informace k zahraničním 
výjezdům, ubytování na kolejích

10:30-14:00 Info point hala C
setkání se studenty Unie studentů AF, obchůdek AF 


