Ekonomická univerzita a matematika
(na naše otázky odpovedá prof. RNDr. Ing. František Peller, PhD.,
vedúci Katedry matematiky FHI EU)
Keďže našimi čitateľmi sú žiaci so záujmom o matematiku a ich učitelia, poprosili sme o krátky rozhovor o možnostiach uplatnenia takýchto študentov v ekonómii profesora Pellera, ktorý vedie Katedru matematiky FHI EU v Bratislave.
Pán profesor, ako podľa vás súvisí štúdium ekonómie a jej neskoršie uplatnenie s matematikou?
Matematika čoraz viac preniká do ekonomických disciplín. Svedčia o tom
i výsledky tých najuznávanejších ekonomických kapacít. Zreteľne je to vidieť na výbere nositeľov tzv. Nobelovej ceny za ekonómiu. Sú to buď ekonómovia, ktorí aplikujú matematiku, alebo matematici, ktorí sa zaoberajú ekonomickou problematikou.
Seriózne ekonomické knihy (napr. Samuelson) obsahujú kvantifikáciu ekonomických
vzťahov, teda aplikujú matematiku.
Aké možnosti sa otvárajú na ekonomickej univerzite pre študentov s hlbším záujmom o matematiku?
Ekonomická univerzita má 6 fakúlt a na všetkých sa matematika využíva
a vyučuje v dvoch základných kurzoch. Na fakulte hospodárskej informatiky je špecializované štúdium kvantitatívnych metód v ekonómii a podnikaní v rámci študijných programov:
- aplikovaná štatistika,
- aktuárstvo (poistná matematika),
- operačný výskum a ekonometria.
V rámci týchto odborov je rozšírená výučba matematiky a možnosť uplatnenia matematického talentu. Títo študenti získajú aj aplikačné schopnosti, preto ich napríklad
aj v zahraničí berú „všetkými desiatimi“.
Ako sa najlepšie pripraviť na prijímacie skúšky z matematiky a kde možno získať podrobnejšie informácie, prípadne pomoc?
Predovšetkým si treba dobre zopakovať učivo z matematiky, ktorá je na našich
stredných školách na veľmi dobrej úrovni. O rozsahu a náročnosti úloh na prijímacích skúškach podrobne informuje knižka „Matematika – krok za krokom na Ekonomickú univerzitu“. Je to zbierka riešených i neriešených úloh a možno ju dostať
priamo u nás na Dolnozemskej ceste v Bratislave. Pre záujemcov prebiehajú i prípravné kurzy, o ktorých sa dá informovať na našej internetovej stránke alebo priamo
na katedre matematiky.
Ďakujem za rozhovor a cenné informácie pre našich čitateľov.
(S prof. Pellerom sa zhováral Milan Maxian)

1

