
UBYTOVANIE A VOĽNÝ ČAS 
 

  Študentom je k dispozícii ubytovanie 

v neďalekom Vysokoškolskom meste 

Ľudovíta Štúra Mlyny. Internáty po-

skytujú kompletný servis vrátane je-

dální, telocviční, pastoračného cen-

tra, obchodov a služieb http://

www.sdjls.uniba.sk/. 

Vo voľnom čase sa naši študenti za-

pájajú do rôznych foriem brigád, 

pričom často si vyberajú brigády 

priamo súvisiace so svojim štú-

diom. Počas štúdia je možnosť 

pracovať na čiastočný úväzok na 

základných i stredných školách, 

zapojiť sa do doučovania žiakov 

základných a stredných škôl. Ak-

tívni študenti sa zapájajú aj do 

vzdelávania učiteľov v praxi a do 

výskumu realizovaného kated-

rou, pričom často je možné tú-

to činnosť aj honorovať. Štu-

denti našej fakulty taktiež or-

ganizujú  matematické súťaže 

pre nadaných žiakov stred-

ných a základných škôl. 

Názov študijného odboru:  

Učiteľstvo akademických predmetov 

Študijný program: Matematika 

Stupeň štúdia a jeho štandardná dĺžka: 

bakalársky 3 roky + magisterský 2 roky 

Forma štúdia: denná 

 

PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM: 
 
vyplnením elektronickej prihlášky na 

stránkach fakulty a zaslaním materiálov 

na adresu fakulty;  

bližšie informácie na www.fmph.uniba.sk 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTY: 

 
 

doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc. 

garant bakalárskeho programu 

pracovňa: M 177 

telefón: 02/60295 205 

kubacek@fmph.uniba.sk 

  

 

www.fmph.uniba.sk 

www.iam.fmph.uniba.sk/ospm  

 

na Fakulte matematiky,  
fyziky a informatiky  

Univerzity Komenského  
v Bratislave 

ŠTUDUJME  

UČITEĽSTVO 

V KOMBINÁCII 

S MATEMATIKOU 

v.2017/09 



FMFI UK 

Mlynská dolina 

842 48  Bratislava 

www.fmph.uniba.sk  

Tel.: ++421 2 602 95 111 (spojovateľ) 

Tel.: ++421 2 654 27 086 (študijné oddelenie) 

E-mail.: so@fmph.uniba.sk 

VÝHODY ŠTÚDIA U NÁS: 
 individuálny prístup 
 uznávané meno 
 po absolvovaní štúdia možnosť učiť 

na   základných, stredných i vysokých 
školách 

 uplatnenie absolventov aj na iných 
pracoviskách napr. v bankovníctve, 
oblasti digitálnych technológií 

 ubytovanie na internátoch 
v Mlynskej doline 

 
 

ČO EŠTE PONÚKAME: 
 učiteľské sústredenia 
 letné kurzy v prírode 
 lyžiarsky zájazd 
 matematické súťaže 
 pohodovú atmosféru 
 

PODMIENKY PRIJATIA: 
úspešné absolvovanie maturitných  skú-
šok alebo 
úspešná maturita z aspoň jedného pro-
filového predmetu (matematika, fyzika, 
informatika) 

Môžeš študovať dvojodborové štúdium učiteľ-
stva matematiky v kombinácii s druhým pred-
metom:  


