Areál JČU prochází modernizací a fakulty získavají nové budovy.
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Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JČU) je veřejná vysoká škola s orientací na přírodní,
humanitní a sociální vědy. Má 8 fakult – Zemědělskou, Zdravotně sociální, Ekonomickou, Pedagogickou, Teologickou, Přírodovědeckou, Filozofickou a Fakultu rybářství a ochrany vod. Rozmanitost zaměření fakult umožňuje komplexní mezioborovou spolupráci, včetně oblasti sociálního
zemědělství.

Zemědělská fakulta
Zemědělská fakulta (ZF) nabízí pestrou škálu bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů: Agroekologie, Agropodnikání, Biologie a ochrana
zájmových organismů, Kvalita a zpracování zemědělských produktů, Pozemkové
úpravy a převody nemovitostí, Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis
a služby, Zemědělské biotechnologie, Zemědělská technika a technologie, Zemědělství a Zootechnika. V rámci výzkumu a vzdělávání fakulta pokrývá široké spektrum
zemědělských i na zemědělství navazujících problematik.

Sociální zemědělství ve výuce Zemědělské fakulty
Katedra agroekosystémů zajišťuje výuku samostatných předmětů:
Základy sociálního zemědělství
Studium předmětu poskytuje základní informace o konceptu sociálního zemědělství,
jeho historii, informace o cílových skupinách, struktuře v ČR i v zahraničí, základní legislativě, možnostech integrace cílových skupin
do zemědělských procesů i mimoprodukčních aktivit. Součástí předmětu
je praxe na farmě, která se věnuje sociálnímu zemědělství.

Přímé zapojení studentů do práce na sociálních farmách.
Foto: Thűringer Őkoherz, archiv projektu SoFarTEAM

Podnikání v sociálním zemědělství
Shrnuje specifika podnikání v sektoru sociálního zemědělství, zaměstnávání
osob se specifickými potřebami, ekonomickou rentabilitu v sociálním zemědělství a přípravu podnikatelského plánu a finančního plánu pro zahájení
podnikání v sociálním zemědělství.
Projektování sociálních farem
Seznamuje studenty s kroky a opatřeními směřujícími k realizaci sociálního
zemědělství v rámci zemědělského provozu, úpravou faremního prostředí
pro aktivity sociálního zemědělství, opatřeními nezbytnými pro sociální práci a péči o klienty v zemědělství, příklady produkčních i mimoprodukčních
aktivit vhodných pro konkrétní cílové skupiny, logistikou či finančním řízením
sociální farmy.

Materiál používaný při výuce problematiky sociálního
zemědělství.

Exkurze a vzdělávání na farmách coby důležitá součást vzdělávání.
Foto: Jan Moudrý

Sociální zemědělství ve výuce ostatních fakult
Zemědělská fakulta v rámci výuky sociálního zemědělství spolupracuje s dalšími fakultami
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, se zástupci praxe a dalšími aktéry z oboru.
Zemědělská fakulta rozvíjí národní spolupráci v oblasti sociálního zemědělství, do které se vedle
hlavních zemědělských univerzit zapojuje např. i Fakulta humanitních studií – Univerzita Karlova
či JABOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická.
Školní statek ZF JČU na okraji areálu univerzity. Foto: archiv ZF JČU

