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Jarní termíny SZZ: 
 

 
 Bakalářský studijní obor „Matematika a její aplikace“ (BcMAP): 

- předseda komise p. doc. Mgr. Karel Pastor, Ph.D.  
- termín: pondělí 15. 6. 2015 od 8.30 hod. na učebně č. 5068. 

 Bakalářský studijní obor „Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví“ 
(MATEKO):  
- předsedkyně komise p. doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.  
- termín: čtvrtek 11. 6. 2015 od 8.00 hod. na učebně č. 5068; 
              pátek  12. 6. 2015 od 8.00 hod. na učebně č. 5068. 

 Bakalářský studijní obor „Matematika-ekonomie se zaměřením na pojišťovnictví“ 
(MATPOJ):  
- předsedkyně komise p. doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.  
- termín: čtvrtek 11. 6. 2015 od 8.00 hod. na učebně č. 5068; 
              pátek  12. 6. 2015 od 8.00 hod. na učebně č. 5068. 

 Bakalářský studijní obor „Aplikovaná statistika“ (AST):  
- předsedkyně komise p. doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.  
- termín: čtvrtek 11. 6. 2015 od 8.00 hod. na učebně č. 5068. 

 Navazující magisterský studijní obor „Matematika a její aplikace“ (MAP nav.): 
- předsedkyně komise p. prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc.             
- termín: pátek 15. 5. 2015 od 8.30 hod. na učebně č. 5066.  

 Navazující magisterský studijní obor „Matematické a počítačové modelování“ (MPM): 
- předsedkyně komise p. prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc.  
- termín: pátek 15. 5. 2015 od 8.30 hod. na učebně č. 5066. 

 Navazující magisterský studijní obor „Aplikace matematiky v ekonomii“ (AME):  
- předsedkyně komise p. doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.  
- termín: středa 27. 5. 2015 od 8.30 hod. na učebně č. 5068; 
              čtvrtek 28. 5. 2015 od 8.30 hod. na učebně č. 5068. 
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