PESTRÁ PONUKA TÉM
Matematická téma?
Manažérska téma?
Alebo kombinácia obidvoch?
Naši študenti si zvolili okrem iného takéto
témy diplomových prác:
– marketing v športe a politike,
– monetárna politika centrálnych bánk,
– čiarové kódy a RFID čipy,
– varianty úlohy čínskeho poštára,
– oceňovanie opcií,
– protirečenia numerologickej pavedy,
– inovácia sortimentu minerálnych vôd značky
Rajec,
– propagácia floorbalu
ako menšinového
športu,
– rozvíjanie ekonomickej a štatistickej gramotnosti na stredných školách,
– vyhotovenie pomocných materiálov k budúcim inovatívnym matematickým učebniciam,
– aplikácia lineárneho programovania
v letectve,
– nové pohľady na derivácie funkcií,
– skúmanie konkurencieschopnosti firmy,
– vplyv zamestnaneckých výhod na spokojnosť zamestnancov,
– modely umiestňovania zariadení distribučného systému,
– manažment a tvorba efektívneho portfólia,
– prehľad novokeynesiánskych Phillipsových kriviek,
– manažment rodinných financií,
– exotické finančné deriváty,
– výber vhodného druhu poistenia,
– investičné životné poistenie.

PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM:
vyplnením elektronickej prihlášky na
stránkach fakulty a zaslaním materiálov
na adresu fakulty;
bližšie informácie na www.fmph.uniba.sk

ŠTUDUJME
MANAŽÉRSKU
MATEMATIKU
na
Fakulte
matematiky,
fyziky a informatiky
a
Fakulte managementu
Univerzity Komenského
v Bratislave

KONTAKTY:
doc. RNDr. Vladimír Toma, PhD.
garant bakalárskeho štúdia
manažérskej matematiky
pracovňa: M-166
telefón: 02/60295 472
toma@fmph.uniba.sk
prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.
garant magisterského štúdia
manažérskej matematiky
pracovňa: M-106
telefón: 02/60295 781
feckan@fmph.uniba.sk
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MANAŽÉRSKA MATEMATIKA

POBYTY ŠTUDENTOV V ZAHRANIČÍ

Je jeden z najžiadanejších programov, zabezpečovaných FMFI UK. Pozostáva z trojročného bakalárskeho a následného dvojročného magisterského štúdia.

V rámci výmenného programu Erasmus, v spolupráci s Fakultou managementu môžu študenti
študovať jeden semester na významných európskych univerzitách. Okrem iného naši študenti
absolvovali pobyty vo francúzskom Amiens, Clermont Ferrande a Montpellier. Takisto v Trieste,
Ljubljane, v nórskom Halmstade a Bergene,
v Jene, Wuppertali, Pise, Amsterdame.

SPOLUPRÁCA DVOCH FAKÚLT
Skĺbenie know-how pedagógov z dvoch fakúlt Fakulty managementu a Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky - zabezpečuje, že absolventi
nadobudnú kvalitné matematické a manažérske
vzdelanie. Program je zameraný na súčasné požiadavky spoločenskej praxe.
Okrem iného majú absolventi vedomosti z finančnej matematiky, optimalizácie, programovania,
ekonómie, z oblasti riadenia a medziľudskej komunikácie. Vedia plynulo komunikovať v anglickom jazyku, môžu si osvojiť ďalšie európske jazyky.

Tel.: ++421 2 602 95 111 (spojovateľ)
Tel.: ++421 2 654 27 086 (študijné oddelenie)
E-mail.: so@fmph.uniba.sk

UPLATNENIE ABSOLVENTOV
Absolventi študijného odboru manažérska matematika majú na rozdiel od čistých ekonómov hlbšie znalosti matematických modelov a optimalizačných metód. Na rozdiel od čistých matematikov majú ekonomické a manažérske znalosti, žiadané na riadiacich postoch. Táto versatilita im
zabezpečuje uplatnenie v pestrej palete zamestnaní.

TYPICKÉ PRÍKLADY UPLATNENIA
MATEMATIKOV- MANAŽÉROV
Absolventi pracujú ako riadiaci pracovníci
od stredných až po najvyššie stupne riadenia
v súkromných a štátnych firmách, vo verejnej
správe. Nachádzajú uplatnenie v bankovníctve
a poisťovníctve. Je im zverené spracovanie
údajov, štatistické analýzy, analýza a programovanie konkrétnych ekonomických aplikácií.
Ďalší sa viac špecializujú na prácu s ľuďmi,
marketingové činnosti, vedenie tímov. Niektorí
absolventi, pokračujúci v doktorandskom štúdiu, nachádzajú uplatnenie vo vzdelávacích
a výskumných inštitúciách.

