Stránka: O fakulte > Základné informácie
Zodpovednosť za obsah: Dekan
Posledná aktualizácia: 15.12.2009
Aktuálny dátum a čas: 26.07.2014 21:13

English

Základné informácie o FMFI UK
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky je jednou z trinástich fakúlt Univerzity Komenského. Je priamou pokračovateľkou tradície
Matematicko-fyzikálnej fakulty, ktorá zmenou svojho názvu v septembri roku 2000 zdôraznila skutočnosť, že sa na nej úspešne
rozvíjajú tri rovnocenné odbory: matematika, fyzika a informatika.

Štúdium
prvý stupeň vysokoškolského štúdia, trojročné bakalárske (titul Bc.). Je možné vybrať si z týchto akreditovaných študijných
programov: Fyzika, Biomedicínska fyzika, Matematika, Ekonomická a finančná matematika, Manažérska matematika,
Poistná matematika, Informatika, Aplikovaná informatika a Učiteľstvo predmetov v kombi-náciách (matematika a fyzika,
deskriptívna geometria a matematika, matematika a informatika, informatika a biológia, fyzika a informatika, matematika a
telesná výchova). Po absolvovaní bakalárskeho štúdia môžu študenti odísť do praxe alebo pokračovať ďalej v štúdiu na
ktorejkoľvek domácej alebo zahraničnej univerzite.
druhý stupe ň vysoko školského vzdelania, dvojro čné magisterské štúdium (titul Mgr.), je ur čené pre absolventov
bakalárskeho štúdia. Fakulta ponúka mo žnosť štúdia dvojro čných magisterských študijných programov: Astronómia a
astrofyzika, Biofyzika a chemická fyzika, Biomedicínska fyzika, Fyzika plazmy, Fyzika tuhých látok, Geofyzika,
Jadrová a subjadrová fyzika, Meteorológia a klimatológia, Optika a lasery, Teoretická fyzika, Matematická analýza,
Matematické štruktúry, Numerická analýza a vedecko-tech- nické výpo čty, Po čítačová grafika a geometria,
Ekonomická a finan čná matematika, Mana žérska matematika, Matematické modelovanie, Pravdepodobnos ť a
matema-tická štatistika, Informatika.
tretí stupeň vysokoškolského vzdelania, doktorandské štúdium (titul PhD) sa uskutočňuje podľa individuálneho študijného
plánu. Na fakulte je akreditovaných okolo 20 študijných programov tejto najvyššej formy vysokoškolského vzdelávania.
Na fakulte študuje v súčasnosti okolo 1700 študentov na všetkých stupňoch štúdia.

Študijné podmienky
vzdelanie na FMFI UK poskytujú najlepší odborníci z oblasti fyziky, matematiky a informatiky,
počas štúdia sa poslucháči môžu zapájať do medzinárodných projektov, na ktorých sa podieľajú pracovníci fakulty,
fakulta disponuje veľkým počtom fyzikálnych laboratórií, astronomickým observatóriom v Modre Harmónii,
študentom sú k dispozícií počítačové učebne, rozsiahla a výkonná fakultná počítačová sieť vrátane bezdrôtovej, internetové
spojenie fakulty s okolitým svetom je jedno z najrýchlejších na Slovensku,
dvakrát do roka prebieha na fakulte anonymná študentská anketa, v ktorej majú študenti možnosť hodnotiť svojich pedagógov i
štúdium a i takto prispieť k ďalšiemu zvyšovaniu jeho kvality,
v rámci štúdia majú poslucháči možnosť štúdia cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, ruský),
študenti majú možnosť ubytovania v univerzitnom študentskom domove, časť internát-nych izieb je vybavená pripojením na
internet,
na fakulte pôsobí Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov a sú tu vytvorené podmienky i pre štúdium telesne
handicapovaných študentov,
fakulta je známa vytváraním podmienok na športové aktivity študentov, ktorí sa veľmi úspešne zúčastňujú akademických
športových súťaží, turnajov, zápasov a pod.

Kreditový systém štúdia
umožňuje, aby študenti časť štúdia absolvovali na zahraničných univerzitách v rámci medzinárodných projektov, bilaterálnych
dohôd Univerzity Komenského či fakulty, alebo na základe osobných širokých medzinárodných kontaktov pracovníkov fakulty.
Absolventi môžu pokračovať v štúdiu na fakulte formou doktorandského štúdia, pričom spravidla časť tohto štúdia absolvujú na
popredných zahraničných univerzitách.

Uplatnenie absolventov
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky si zakladá na tom, že jej absolventi nemajú problémy s uplatnením sa v praxi. Politikou
fakulty je, aby každý absolvent FMFI UK mal nie len veľmi dobré znalosti zo svojho odboru a špecializácie a bol schopný ich
uplatniť, ale aby bol maximálne flexibilný, vedel sa rýchlo orientovať v medziodborových problé-moch a bol schopný pracovať v
tímoch, bol schopný využívať meraciu a výpočtovú techniku na profesionálnej úrovni a ovládal aktívne anglický jazyk.

Príklady uplatnenia absolventov
priemysel elektrotechnický, energetický, softvérový, finančné inštitúcie,
bankovníctvo, poisťovníctvo – k pravidelným odberateľom študentov patrí Slovenská sporiteľňa, Národná banka, Ministerstvo
financií, ING Bank, Slovenský plynárenský priemysel ale aj zahraničné inštitúcie,

vývojové oddelenia high-tech priemyslu a výskumné pracoviská všade vo svete,
zahraničné i domáce akademické pracoviská – časť absolventov pokračuje v ďalšom štúdiu na popredných zahraničných
pracoviskách. Požiadavky zahraničných univerzít na počty študentov, ktorí by u nich pokračovali v štúdiu, nie je fakulta
schopná v plnom rozsahu uspokojiť,
vďaka flexibilite, počítačovej a jazykovej gramotnosti nachádzajú absolventi dobré uplatnenie vo verejnej a štátnej správe na v
šetkých jej stupňoch, vrátane Vlády Slovenskej republiky.

Veda a výskum
Základný a aplikovaný výskum je neoddeliteľnou súčasťou práce učiteľov, vedeckých a odborných pracovníkov, doktorandov i
študentov fakulty. Počtom a rozsahom domácich i medzinárodných projektov, výsledkami výskumu a jeho odozvou v odborných
kruhoch, po čtom publikácií v popredných zahrani čných i domácich časopisoch, patrí FMFI k popredným fakultám Univerzity
Komenského. Pre ilustráciu niektoré oblasti výskumu:
informatika
po čítačová grafika, spracovanie obrazu, vizualizácia viacrozmerných dát, spracovanie medicínskych dát, robotické aplikácie,
aplikácie spracovania reči, neuronových sietí, kognitívnych vied, systém automatického dokazovania, výučbové programy, atď.
matematika
využitie CABRI geometrie vo vyučovaní, vývoj Webovskej prezentácie virtuálnej Bratislavy, ekonomická a finančná matematika,
finan čné aplikácie, poistná matematika, komer čné poistenie ( životné a ne životné), zdravotné poistenie, dôchodky a nový
dôchodkový systém, matematická štatistika a pravdepodobnosť verzus biológia, medicína, ekonómia, počítače - aplikácie do v
šetkých sfér života, atď.
fyzika
povrchová plazma, holografia, mikroskopy, detekcia radioaktívneho žiarenia, gama spektrometria, biosenzory, environmentálne
laboratórium, predpove ď po časia pomocou po čítačových simulácií, nanotechnológie, kvantové po čítače, seizmológia a fyzika
zeme-trasení, e-learning, atď.

