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 9.1.9 aplikovaná matematika
 Miery divergencie
Údaje z profesijného životopisu:

Akademické tituly,
vedecko-pedagogické
tituly, vedecké
hodnosti
Rok narodenia
Vysokoškolské
vzdelanie a ďalší
akademický rast
Ďalšie vzdelávanie

 Doc. RNDr. PhD.
 1963
 1999 - docent v odbore Aplikovaná matematika
 1993 - CSc. v odbore Matematická analýza
 1986 - RNDr. v odbore Matematická analýza


Priebeh zamestnaní




1994 doteraz - FPV UMB Banská Bystrica
1986-1994 FEI STU (EF SVŠT) Bratislava

Priebeh pedagogickej
činnosti
(pracovisko/predmety)







1987-94/Mat. analýza/cvič./8h týžd.
1994-2016/Mat. analýza/predn./6h týžd.
2000-09/Funkc. analýza/predn./2h týžd.
2014-16/Teória miery/predn./2h týžd.
aplikovaná matematika/teória neurčitosti



https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Janis_zoznam_prac1.pdf






skriptá - 2 ks /3 AH, BCI, 4 AH, BCI
celkový počet – 109
z toho domáce/zahraničné - 30/79
z toho SCI - 37
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zameraní
Zoznam prác - § 4 ods.
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3 (po diz. sk.)
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 prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD., SvF STU Bratislava
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 prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., MÚ SAV Bratislava
 prof. Ing. Mirko Navara, DrSc., Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha
 prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc., ÚMB Banská Bystrica
 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Janis-Komornik.pdf
 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Janis_Halas.pdf
 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Janis_Mesiar.pdf
 26.5.2015 o 9.00 v zasadačke fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava

 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Janis_S.pdf

 VR SvF STU http://www.svf.stuba.sk/sk/svf/vedecka-rada.html?page_id=1641

UZNESENIE č. 8 VR/2016
Vedecká rada Stavebnej fakulty STU v Bratislave súhlasí s návrhom na vymenovanie doc. RNDr.
Vladimíra Janiša, CSc., za profesora v študijnom odbore 9.1.9 aplikovaná matematika všetkými
hlasmi.

 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/PREZENCKa_VR_maj201
6_web.pdf
 VR STU
 http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/vedecka-radastu/clenovia-vr-stu.html?page_id=4840
 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Prezencna_listina_15.6.
2016_web.pdf
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Kontaktná adresa
inauguranta

Vladimír Janiš
 https://www.svf.stuba.sk/docs//informacie_o/Menovacie_konanie/Zaverecny_protokol_15.
6.2016_doc.Janis.pdf

 Fakulta prírodných vied UMB, Katedra matematiky, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
 Vladimir.Janis@umb.sk

