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V času od 11.9.2009 do 24.9.200911.9.2009 do 24.9.200911.9.2009 do 24.9.200911.9.2009 do 24.9.2009 bo na UP FAMNIT gostoval prof. Michael Muzychukprof. Michael Muzychukprof. Michael Muzychukprof. Michael Muzychuk, 
v svetovnih strokovnih krogih priznan znanstvenik s področja asociativnih shemasociativnih shemasociativnih shemasociativnih shem.  

 
Na fakulteti bo izvedel predavanja s področja asociativnih shem in aplikacijo le-teh v 

diskretni matematiki.  
 

***    

Predavanja so namenjena dodiplomskim in podiplomskim študentom kot tudi 
raziskovalcem in drugim znanstvenikom, ki se raziskovalno ukvarjajo s področjem 

algebraične kombinatorike.  

*** 

Predavanja bodo potekala na UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper po spodaj 
navedenih terminih. 

Morebitne spremembe urnika bodo sporočene naknadno, in  sicer na prvem predavanju 
v ponedeljek 14.9.2009 s pričetkom ob 12. uri v Mali predavalnici.   

Naslov predavanj/vajNaslov predavanj/vajNaslov predavanj/vajNaslov predavanj/vaj DatumDatumDatumDatum    UraUraUraUra    Prostor Prostor Prostor Prostor     
Predavanje1::::    
OsnovOsnovOsnovOsnove koherentnih konfiguracije koherentnih konfiguracije koherentnih konfiguracije koherentnih konfiguracij 

14.9.2009 12.00-17:00 
Mala predavalnica 

Predavanje 2: 
Osnove koherentnih konfiguracijOsnove koherentnih konfiguracijOsnove koherentnih konfiguracijOsnove koherentnih konfiguracij 

15.9.2009 11.00-17:00 
Mala predavalnica 

Predavanje 3:        
Osnove koherentnih konfiguracijOsnove koherentnih konfiguracijOsnove koherentnih konfiguracijOsnove koherentnih konfiguracij 

16.9.2009 11.00-17:00 
Mala predavalnica 

Vaje 1: 
OsnovOsnovOsnovOsnove koherentnih konfiguracije koherentnih konfiguracije koherentnih konfiguracije koherentnih konfiguracij 

17.9.2009 11.00-13.00 
Mala predavalnica 

Vaje 2: 
Osnove koherentnih konfiguracijOsnove koherentnih konfiguracijOsnove koherentnih konfiguracijOsnove koherentnih konfiguracij 

18.9.2009 11.00-13.00 
Mala predavalnica 

Predavanje 4: 
 Schurovi kolobarjiSchurovi kolobarjiSchurovi kolobarjiSchurovi kolobarji 

19.9.2009 11.00-17:00 
Mala predavalnica 

Predavanje 5: 
Schurovi kolobarjiSchurovi kolobarjiSchurovi kolobarjiSchurovi kolobarji 

20.9.2009 11.00-17:00 
Mala predavalnica 



Vaje 3: 
Schurovi kolobarjiSchurovi kolobarjiSchurovi kolobarjiSchurovi kolobarji 

21.9.2009 11.00-13.00 
Mala predavalnica 

Predavanje 6: 
UUUUporaba Schurovih kolobarjev pri poraba Schurovih kolobarjev pri poraba Schurovih kolobarjev pri poraba Schurovih kolobarjev pri 
reševanju problemov s področja reševanju problemov s področja reševanju problemov s področja reševanju problemov s področja 
diskretne matematike.diskretne matematike.diskretne matematike.diskretne matematike. 
 

21.9.2009 14.00-19:00 

Mala predavalnica 

Vaje 4: 
UUUUporaba Schurovih kolobarjev pri poraba Schurovih kolobarjev pri poraba Schurovih kolobarjev pri poraba Schurovih kolobarjev pri 
reševanju problemov s področja reševanju problemov s področja reševanju problemov s področja reševanju problemov s področja 
diskretne matematikediskretne matematikediskretne matematikediskretne matematike 

22.9.2009 11.00-13.00 

Mala predavalnica 

Vaje 5: 
UUUUporaba Schurovih kolobarjev pri poraba Schurovih kolobarjev pri poraba Schurovih kolobarjev pri poraba Schurovih kolobarjev pri 
reševanju problemov s področja reševanju problemov s področja reševanju problemov s področja reševanju problemov s področja 
diskretne matematikediskretne matematikediskretne matematikediskretne matematike 

22.9.2009 13:00-15:00 

Mala predavalnica 

Konzultacije s prof. Muzychukom za 
dodiplomske in podiplomske študente 

22.9.2009 16.00-17:00 
Mala predavalnica 

Konzultacije s prof. Muzychukom za 
druge udeležence aktivnosti 
(visokošolske učitelje in druge). 

22.9.2009 17:00-18.00 
Mala predavalnica 

Izpit za študente 23.9.2009 16:00-17:00 Mala predavalnica 

*** 

Študenti dodiplomskih, magistrskih in doktorskih študijskih programov UP FAMNIT s 
področja matematike so k delavnici povabljeni s ciljem pridobiti znanje, ki ga znotraj 
študija matematike za področje asociativnih shem doslej niso imeli možnosti pridobiti. 
Opravljen izpit lahko študent uveljavljalahko študent uveljavljalahko študent uveljavljalahko študent uveljavlja v okviru vpisanega študijskega programa, in 
sicer:  
 
- dodiplomskidodiplomskidodiplomskidodiplomski študenti lahko uspešno opravljen izpit uveljavijo kot izbirni predmet 
Izbrane teme Izbrane teme Izbrane teme Izbrane teme iz diskretne matematikeiz diskretne matematikeiz diskretne matematikeiz diskretne matematike (6 ECTS), 
- študentom magistrskegamagistrskegamagistrskegamagistrskega študija bo uspešno opravljen izpit priznan kot predmet 
Izbrane teme iz algebre I Izbrane teme iz algebre I Izbrane teme iz algebre I Izbrane teme iz algebre I (9 ECTS), 
- študentom doktorskegadoktorskegadoktorskegadoktorskega študija bo uspešno opravljen izpit priznan kot predmet 
Poglobljene matematične vsePoglobljene matematične vsePoglobljene matematične vsePoglobljene matematične vsebinebinebinebine (12 ECTS). 

*** 

Za Za Za Za dodatne dodatne dodatne dodatne informacijinformacijinformacijinformacijeeee se obrnite na kontaktni naslov: se obrnite na kontaktni naslov: se obrnite na kontaktni naslov: se obrnite na kontaktni naslov:    
manca.drobne@upr.simanca.drobne@upr.simanca.drobne@upr.simanca.drobne@upr.si, tel: 05 61 17 574, tel: 05 61 17 574, tel: 05 61 17 574, tel: 05 61 17 574    

    
*** 

Vljudno vas vabimo, da se predavanj udeležite ter o tem obvestite vaše kolegice in 
kolege, ki bi jih tematika zanimala. 

 

prof. dr. Dragan Marušič 
                                                                                                              dekan UP FAMNIT 

    


