TLAČOVÁ SPRÁVA
Univerzita Komenského a Univerzita Viedeň otvorili spoločný
študijný program
Bratislava/Viedeň 14. októbra 2015: Predstavitelia Univerzity Komenského v Bratislave (UK)
a Univerzity Viedeň dnes na pôde viedenskej univerzity slávnostne otvorili spoločný
magisterský študijný program Physics of the Earth (fyzika Zeme). Študenti tohto programu
budú súčasne študentmi oboch univerzít – slovenskej i rakúskej.
Spoločný magisterský študijný program fyziky Zeme, ktorý je prvým spoločným študijným
programom zahraničnej a slovenskej univerzity, je v ponuke oboch univerzít od aktuálneho
akademického roka. Výučba bude prebiehať v anglickom jazyku. Slovenskí študenti budú každý
týždeň cestovať dvakrát do Viedne, rakúski študenti do Bratislavy. Jeden deň bude venovaný
diplomovej práci na tej univerzite, kde pôsobí vedúci diplomovej práce.
Garantmi spoločného študijného programu sú medzinárodne uznávaní vedci – prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc., vedúci Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky UK, prorektor UK, a Prof. Dr. Götz Bokelmann z Univerzity
Viedeň.
Spoločný študijný program efektívne rieši štyri základné aspekty. „Fyzika Zeme nemá v malých
európskych krajinách veľa študentov, v každej krajine je však nutná z dôvodu monitorovania
fyzikálnych faktorov a procesov životného prostredia (zemetrasenia, tiažové pole,
elektromagnetické pole, tepelný tok) a ochrany životného prostredia, analýzy geohazardu
(najmä seizmického ohrozenia) či prospekcie nerastných surovín,“ vysvetľuje prof. Peter Moczo
z UK. Medzi ďalšie aspekty patria obmedzený počet fyzikov Zeme - malá krajina nepokrýva
homogénne a dostatočne všetky dôležité súčasti fyziky Zeme. Dôležitou je aj komplementarita
výskumu na oboch univerzitách, ako aj v obidvoch krajinách – v Rakúsku a na Slovensku. „V
neposlednom rade ide o vytvorenie novej situácie pre vývoj spolupráce aj v základnom
výskume a aplikáciách a špecificky vo vzťahu k výskumu v rámci Organizácie Zmluvy o úplnom
zákaze jadrových skúšok (CTBTO),“ dodáva prorektor UK.
Na spoločný študijný program sa v tomto roku zapísali traja študenti UK. „Ako študent fyziky
na Fakulte matematiky fyziky a informatiky UK som inklinoval k danému odboru. Preto som
s nadšením uvítal spoločný študijný program s Univerzitou Viedeň. Očakávam od neho nový
pohľad na danú problematiku, vzájomné konfrontácie a intenzívnu spoluprácu s viedenskými
kolegami. Tento študijný program okrem iných aspektov je jedinečný tým, že spája ľudí z rôznej
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edukačnej, profesionálnej a sociálnej sféry za účelom vzájomnej spolupráce na vedeckých
projektoch a riešení vedeckých problémov,“ uviedol študent Dávid Gregor.
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