Matematicko-počítačové modelovanie
Slovenská technická univerzita v Bratislave – Stavebná fakulta
Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave je už štvrtý rok možné študovať
moderný interdisciplinárny študijný program v odbore Aplikovaná matematika.
Program je uskutočňovaný v spolupráci Stavebnej fakulty, Fakulty elektrotechniky
a informatiky a ostaných fakúlt STU, a v minulom akademickom roku ho absolvovali
prví úspešní bakalári, ktorí v súčasnosti pokračujú v inžinierskom štúdiu.
Podobne zamerané študijné programy sú dlhodobo dobre rozvinuté vo vyspelých
krajinách, chýbali však donedávna na Slovensku. Ich rozvoj vo svete je motivovaný
predovšetkým rýchlym vývojom moderných technológií vo všetkých oblastiach
života. Vývoj moderných technológií vyžaduje hlboké matematické znalosti,
počítačovú zručnosť a výbornú orientáciu v navzájom previazaných inžinierskych,
prírodovedných či ekonomických aplikáciách. STU je prirodzeným miestom pre
úspešný rozvoj zatiaľ jediného, takto zameraného, študijného programu v Slovenskej
republike. Má ambíciu osloviť široké spektrum šikovných študentov so záujmom
o matematiku a informatiku a poskytnúť im moderné vzdelanie so širokým
uplatnením. STU poskytuje zázemie pre kvalitné štúdium mnohých, klasických
i novo sa rozvíjajúcich, inžinierskych disciplín a jej fakulty pozostávajú z
odborníkov, ktorí sú schopní odovzdať študentom všetky potrebné vedomosti v
matematických a počítačovo orientovaných predmetoch s dôrazom na reálne
aplikácie.
Absolvent študijných programov
• získa úplné prvostupňové a druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore aplikovaná matematika so zameraním na počítačové modelovanie a matematickú
analýzu multidisciplinárnych inžinierskych úloh.
•

bude výborne rozumieť moderným metódam aplikovanej matematiky ako sú numerické, štatistické, optimalizačné, grafické a vizualizačné metódy. Bude na vysokej úrovni ovládať prácu s počítačom a bude vedieť používať moderné programovacie jazyky, operačné systémy, počítačové siete, tvoriť internetové aplikácie
a využívať softvéry určené na modelovanie a simuláciu inžinierskych procesov.
Bude vedieť aplikovať metódy matematického a počítačového modelovania
v mnohých praktických oblastiach – ako príklad uvádzame ilustračné obrázky
dokumentujúce modelovanie prúdenia vzduchu v okolí automobilu, rast mikroštruktúr v kryštalických materiáloch, segmentáciu štruktúr v mozgu získanú spracovaním obrazu, vizualizáciu srdcovej komory a priebeh geoidu (plochy od ktorej
sa merajú nadmorské výšky) na Slovensku. Po absolvovaní inžinierskeho študijného programu bude schopný nielen používať ale aj vytvárať efektívne softvérové
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implementácie týchto metód na moderných počítačových architektúrach. Bude
tak môcť pracovať vo všetkých oblastiach, kde sa v súčasnosti využívajú matematické metódy a počítačová analýza na riešenie praktických úloh, v klasických
aj novovznikajúcich interdisciplinárnych inžinierskych odvetviach, v oblasti informatiky, počítačovej grafiky, spracovania obrazu, štatistickej analýzy dát ako aj
v oblasti ekonomických a finančných aplikácií.
•

bude mať znalosti z matematických základov aplikovaných vied a inžinierstva, čo
umožní pochopenie nových poznatkov v budúcnosti a jeho uplatnenie
v dlhodobom časovom horizonte v interdisciplinárnych tímoch orientovaných na
vývoj moderných technológií. Vzhľadom na širokú medzinárodnú spoluprácu
univerzity a jej pracovníkov, zabezpečujúcich študijný program, získa skúsenosti,
kontakty a jazykové schopnosti, ktoré umožnia jeho uplatnenie v medzinárodnom
pracovnom priestore.

•

nájde uplatnenie predovšetkým vo firmách a na výskumných pracoviskách doma
i vo svete, ktoré sú orientované na analýzu multidisciplinárnych inžinierskych
úloh a na vývoj softvéru v oblasti inžinierskych výpočtov a simulácií pri
aplikácii moderných numerických, štatistických, optimalizačných, grafických
a vizualizačných metód.
Informácie o študijnom programe je možné získať na stránke www.math.sk/mpm.
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