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Děkanát matcmaticko-fyzikální fakulty UK v Praze oznamuje, že v zimním semestru šk. r,
1976/77 bude na MFF UK zahájeno postgraduální studium moderní aplikované algebry. Studium
je pětisemestrální a je určeno zájemcům, kteří si chtějí prohloubit znalosti moderní matematiky
s přihlédnutím k tradičním, ale i netradičním aplikacím. Studium bude zakončeno závěrečnou
zkouškou a obhajobou závěrečné práce, která v úspěšném případě může být předložena jako
práce rigorosní. Pro ilustraci vyjímáme z náplně kursu následující přednášky: matematické
struktury — základní kurs; lineární algebra; teorie grafů; automaty; representace, algoritmy;
syntéza logických obvodů; teorie kategorií.
Bližší informace a přihlášky poskytne studijní oddělení děkanátu v Praze 2, Ke Karlovu 3,
tel. 29 84 50.

Katedra matematickej informatiky EF VST v KoŠiciach
Katedra numerickej matematiky MFF UK v Prahe
Jednota slovenských matematikov a fyzikov, odbočka Košíce
SVTS — Dom techniky v KoŠiciach
poriadajú
konferenci u

„Aplikácía numerických metod a teorie grafov v technike u .
Konferencia sa bude konať 29. 9. až 1. 10. 1976 vo Vysokých Tatrách (hotel Bellevue).
Konferencia má za cief prezentovat' najnovšie teoretické poznatky z numerických metod a teorie
grafov, ale aj oboznámiť účastníkov s praktickými aplikáciami v technike.
Súčasťou konferencie bude aj seminář o niektorých problémoch v technickej praxi.
Program konferencie, ako aj výška vložného bude včas oznámená Domom techniky SVTS
v KoŠiciach.
Predbežné prihlášky zasielajte na adresu Katedra matematickej informatiky EF VŠT, Zbrojnícka 3, Košice.
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