Predmetnik

Računalništvo
in matematika

Na to smer sem se vpisala,
ker sem želela nadgraditi svoje znanje matematike, hkrati
pa pridobiti znanje nekega
drugega zanimivega področja.
Ta študij mi odpira vrata za
širok nabor poklicev.

Število vpisnih mest: 40
Omejitev vpisa 2020/21: 87,8 točk
Pridobljeni naziv: diplomirani inženir/diplomirana
inženirka računalništva in matematike (UN)

Marija, absolventka

Interdisciplinarni program se izvaja skupaj s Fakulteto za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Študij je usmerjen v teoretične osnove računalništva in z njim povezanim področjem
diskretne računalniške matematike. Tekom študija študenti
pridobijo široko pregledno znanje osnov računalništva, intormatike in matematike ter se naučijo obvladati in kasneje tudi
razvijati nove dosežke na tem področju. Trdna matematična
podlaga jim pomaga pri razumevanju in vključevanju na nova
interdiscipinarna področja, kot so biotehnologija, biomedicinska informatika, teoretična kemija ipd.

Diplomski
seminar
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Splošni
izbirni
predmet

Osnove
umetne
inteligence

Numerične
metode

Strokovni
izbirni
predmet
(FMF)

Verjetnostni
račun in
statistika

podatkovni arhitekt • podatkovni analitik
• aktuar • razvijalec umetne inteligence/
strojnega učenja • inženir za informacijsko varnost

Modeliranje
računalniških
omrežij

Porazdeljeni
sistemi

Umetno
zaznavanje

Inteligentni
sistemi

Računska
grafika in
tehnologija
iger

Linearna
algebra

Diskretne
strukture
1

Osnove
digitalni
vezij

Programiranje
1

Analiza 2

Linearna
algebra

Diskretne
strukture
2

Arhitektura
računalniških
sistemov

Programiranje
2

Analiza 3

Kombinatorika

Algoritmi in
podatkovne
strukture 1

Izračunljivost
in računska
zahtevnost

Osnove
podatkovnih
baz

Izbrana
poglavja iz
matematike

Računalniške
komunikacije

Algoritmi in
podatkovne
strukture 2

Principi
programskih
jezikov

Optimizacijske
metode

Sistemska
programska
oprema

Postopki
razvoja
programske
opreme

Strokovni
izbirni
predmet

Modul

Analiza 1

Multimedijski
sistemi

Obvezni
predmet

Elektronsko
poslovanje

Tehnologija
upravljanja
podatkov

Brezžična
in mobilna
omrežja

Uvod v
odkrivanje
znanj iz
podatkov

Programiranje
specifičnih
platform

Analiza
algoritmov
in hevristično
reševanje
problemov

Razvoj
informacijskih
sistemov

Računalniški sistemi in omrežja

Umetna inteligenca

Medijske tehnologije

Programska oprema

Informatika

1. letnik

INTERDISCIPLINARNI UNIVERZITETNI ŠTUDIJ

Legenda:

2. letnik

Strokovni izbirni predmeti na FMF:
Splošna topologija,
Algebraične krivulje,
Uvod v geometrijsko topologijo,
Afina in projektivna geometrija,
Teorija kodiranja in kriptografija,
Finančna matematika 1,
Teorija iger,
Matematično modeliranje,
Numerične metode 2.

Splošni izbirni predmeti na FRI:
Izbrana poglavja iz računalništva
in informatike
Računalništvo v praksi I,
Računalništvo v praksi II,
Tehnične veščine,
Ekonomika in podjetništvo,
ali kateri koli predmeti na
študijskih programih UL z
ustreznim številom kreditnih točk.

3. letnik

Prvi in drugi letnik sta za vse študente enaka. V tretjem letniku so
trije obvezni predmeti, en splošni
izbirni predmet, en strokovni izbirni
predmet (FMF), en modul po izboru
ter diplomski seminar.
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