Názov bakalárskeho študijného programu:
Matematika
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

ŠTUDUJME

Možnosť pokračovať v magisterských študijných
programoch:
 Matematika
 Počítačová grafika a geometria
 Pravdepodobnosť a matematická štatistika

PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM:
vyplnením elektronickej prihlášky na
stránkach fakulty a zaslaním materiálov
na adresu fakulty;
Absolventi študijného odboru matematika nachádzajú zamestnanie v bankovníctve, poisťovníctve, v počítačových
a telekomunikačných firmách, v štátnych vzdelávacích a výskumných inštitúciách a všade, kde sa vyžaduje
školené logické myslenie, počítačová
gramotnosť a schopnosť spracovávať
údaje, vytvárať modely a pracovať
s nimi.
Počítačoví grafici sa naviac uplatňujú v počítačových firmách so špecializáciou na modelovanie objektov
a programovanie konštrukčných
typov programov ako CAD/CAM
aplikácie (architektúra, strojníctvo, priemyselná i zdravotnícka
diagnostika a i.), programovanie
hier v animačných štúdiách.

bližšie informácie na www.fmph.uniba.sk

KONTAKTY:
prof. RNDr. Ján Filo, CSc.
garant bakalárskeho a magisterského štúdia Matematika
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MATEMATIKA
Tento študijný program pozostáva z trojročného bakalárskeho základu a následného
dvojročného magisterského štúdia.
Ak chcete študovať matematickú vedu na
škole, na ktorej je sústredený vedecky najvýkonnejší pedagogický zbor v rámci celého
Slovenska, prihláste sa na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského.

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
MATEMATIKA
Po absolvovaní spoločného základu si v treťom
ročníku študent vyberie jedno z nasledujúcich
zameraní:
 matematická analýza,
 matematické štruktúry,
 numerická analýza a optimalizácia,
 pravdepodobnosť a matematická štatistika,
 počítačová grafika.

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

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM
Po absolvovaní bakalárskeho štúdia si študent
môže vybrať okrem iného jeden z nasledujúcich
študijných programov:
 Matematika,
 Počítačová grafika a geometria,
 Pravdepodobnosť a matematická štatistika.

Ovládanie exaktných matematických metód
je veľmi dobrým odrazovým mostíkom pre
budúceho vedca, ako aj pre matematika,
pracujúceho v praxi.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM MATEMATIKA

V rámci programu sa študenti zameriavajú
na moderné metódy spracovania a zobrazovania dát pomocou postupov počítačovej
vizualizácie. V širšom základe sa študujú
geometrické štruktúry uplatnené pre algoritmy počítačovej geometrie a grafiky.

V rámci tohto programu si študent vyberá jedno z troch nasledujúcich zameraní:
 matematická analýza,
 matematické štruktúry,
 numerická matematika.
seminárna práca
Modrý kostolík Bratislava
Matej Hudák

ŠTUDIJNÝ PROGRAM
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