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Pro řešení problémů souvisejících s registrací a zápisem předmětů,  resp. s kreditním
systémem na Ústavu matematiky a statistiky byli určeni  níže uvedení učitelé ("zodpovědné
osoby"), a to vždy podle jednotlivých studijních oborů.  Studenti daného studijního oboru, kteří
mají konkrétní dotaz nebo problém týkající se průběhu  jejich studia, se obracejí přímo na tyto
učitele.

  

 V případě nejasností se studenti bakalářských a magisterských studijních oborů mohou
následně též obrátit na garanta studijního programu Matematika, kterým  je doc. RNDr.  Jan
Paseka, CSc.  a
studenti doktorského studia se mohou obrátit na předsedu oborové rady pro doktorské studium,
kterým je 
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
.

  

  Bakalářské studium
  

Zodpovědné osoby pro bakalářské studijní obory

    
    -  Finanční a pojistná matematika: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.

    -  Modelování a výpočty: Mgr. Jiří Zelinka, Dr.

    -  Obecná matematika:          doc. Mgr.  Ondřej Klíma, Ph.D.
  

    -  Statistika a analýza dat: Mgr. Jan Koláček, Ph.D.

    -  Aplikovaná matematika pro víceoborové studium:  RNDr.  Marie Budíková, Dr.

    -  Matematika se zaměřením na vzdělávání: RNDr. Pavel Šišma, Dr.

  Magisterské studium
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Zodpovědné osoby pro magisterské studijní obory

    
    -  Algebra a diskrétní matematika: doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.

    -  Finanční matematika: doc. RNDr.  Martin Kolář, Ph.D.

    -  Geometrie: doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.

    -  Matematická analýza: RNDr. Michal Veselý, Ph.D.
  

    -  Matematické modelování a numerické metody: RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

    -  Matematika s informatikou: doc. Mgr. Michal Kunc, Ph.D.

    -  Statistika a analýza dat: Mgr. Jan Koláček, Ph. D.

    -  Aplikovaná matematika pro víceoborové studium: RNDr. Marie  Budíková, Dr.

    -  Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy: RNDr.  Jan Vondra, Ph.D.

    -  Učitelství matematiky pro střední školy: RNDr. Pavel Šišma, Dr.

    -  Souběžné studium učiteství deskriptivní geometrie: RNDr.  Jan Vondra, Ph.D.

    -  Souběžné studium učiteství matematiky: RNDr. Pavel Šišma, Dr.

  Doktorské studium
  

Zodpovědné osoby pro doktorské studijní obory

    
    -  Algebra, teorie čísel a matematická logika: prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.

  
    -  Geometrie, topologie a globální analýza: prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc.

  
    -  Matematická analýza: prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.

  
    -  Obecné otázky matematiky: doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.

  
    -  Pravděpodobnost a matematická statistika: prof. RNDr. Ivana  Horová, CSc.
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