UBYTOVANIE A VOĽNÝ ČAS
Študentom je k dispozícii ubytovanie
v neďalekom Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra Mlyny. Táto skupina internátov poskytuje kompletný servis vrátane jedální, telocviční, pastoračného centra, obchodov a služieb
http://www.sdjls.uniba.sk/.
Študenti sa počas štúdia môžu zapájať do rôznych záujmových aktivít, telovýchovných akcií
a klubovej činnosti. K dispozícii je univerzitný
klub, športová hala. Na Fakulte matematiky,
fyziky a informatiky sa pravidelne organizujú
športové „Dni FMFI“, prehliadka študentských vedeckých prác (ŠVK) a mnoho ďalších akcií pre študentov. Študenti sa každoročne zúčastňujú praxí a letných škôl
v špičkových zahraničných vedeckých ústavoch.
Študenti našej fakulty organizujú fyzikálne súťaže pre žiakov stredných a základných škôl, ako napr. Fyzikálny korešpondenčný seminár a Náboj.

Názov študijného odboru: Fyzika
Študijný program: Technická fyzika
Stupeň štúdia a jeho štandardná dĺžka:
bakalársky 3 roky
Forma štúdia: denná
https://fmph.uniba.sk/studium/programy/
technicka-fyzika/

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

ŠTUDUJME
TECHNICKÚ
FYZIKU
na Fakulte matematiky,
fyziky a informatiky
Univerzity Komenského
v Bratislave

KONTAKTY:
prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc
garant bakalárskeho programu
pracovňa: F2 253
telefón: 02/602 95 252
peter.markos@fmph.uniba.sk
http://davinci.fmph.uniba.sk/~markos3/
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FMFI UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
www.fmph.uniba.sk

PRE KOHO JE URČENÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM
TECHNICKÁ FYZIKA?
Pre študentov, ktorých zaujíma fyzika a majú záujem
pracovať v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja.
Okrem štúdia fyziky je zameraný na moderné metódy
(experimentálne a počítačové) štúdia fyzikálnych systémov a procesov.

ČO VÁM DÁ TECHNICKÁ FYZIKA?
Schopnosť a perspektívu udržať krok s rýchlym vývojom v technickom svete. Je nevyhnutné nielen sa naučiť obsluhovať súčasné moderné zariadenia, ale aj
porozumieť ich princípom a zorientovať sa vo vývoji
nových technológií, ktoré prinesie budúcnosť. Bez
znalosti fyziky nie je možné zúčastniť sa tohto vývoja,
ani porozumieť budúcim technológiam. Firmy už dnes
súrne potrebujú fyzikálne vzdelaných mladých ľudí.

Kto sa dnes naučí princípy,
naučí sa neskôr aj nové metódy.
ČO OBSAHUJE ŠTUDIJNÝ PROGRAM?
Fyziku – mechaniku, elektromagnetizmus, optiku, základy kvantovej fyziky, fyziku materiálov, termodynamiku a i. Experimentálne metódy fyziky, počítačovo
riadené expermenty. Matematiku potrebnú na kvantitativnu analýzu študovaných fyzikálnych procesov a
na formulovanie fyzikálnych zákonov. Numerické metódy potrebné na riešenie fyzikálnych a technických
problémov. Princípy počítačových simulácií fyzikálnych
procesov.

PREČO ŠTUDOVAŤ TECHNICKÚ FYZIKU NA
FMFI ?
FMFI poskytuje veľmi kvalitné fyzikálne a matematické
vzdelanie. Škola má moderné laboratóriá, počítačové

kapacity a predovšetkým široký kolektív kvalifikovaných
učiteľov s pozitívnym a individuálnym prístupom ku študentom.

ČO PO ÚSPEŠNOM UKONČENÍ BAKALÁRSKEHO
ŠTÚDIA?
Magisterské štúdiun na FMFI (pripravuje sa aj magisterský program technická fyzika) alebo na inej vysokej škole
- napríklad inžinierske štúdium na technických fakultách.

Vývoj a aplikácie fyzikálnych diagnostických metód

KAM PO ŠTÚDIU ?
Prax: technicky zamerané firmy (automobilový, elektrotechnický priemysel)
Vývoj a výskum: vývojová základňa technických firiem,
automobilový priemysel, elektrotechnický priemysel
Ďalšie štúdium: PhD. na technických školách, FMFI a
inde vo svete

POVEDALI O NÁS
„Význam výskumu a vývoja
prudko akceleruje. Súčasný
automobilový priemysel na
Slovensku už dnes trpí akútnym nedostatkom kvalifikovaných výskumno-vývojových pracovníkov zameraných na aplikovanú fyziku, fyziku materiálov a na experimentálne a numerické metódy ich skúmania. Automobilový priemysel víta otvorenie odboru Technická fyzika na
Univerzite Komenského a považuje ho za krok žiadaným
smerom.“
Martin Morháč, viceprezident Zväzu automobilového
priemyslu SR pre výskum, vývoj a inovácie

Plazmové technológie v materiálovom výskume

Elektrické pole v priereze valca vybudené dopadajúcou
elektromagnetickou vlnou
Tel.: ++421 2 602 95 111 (spojovateľ)
Tel.: ++421 2 654 27 086 (študijné oddelenie)
E-mail.: so@fmph.uniba.sk

