НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА
Националната студентска олимпиада по математика (НСОМ) е състезание по
математика между студенти по бакалавърски или магистърски програми. Тя се
организира от 1974 г. от висшите училища, Институт по математика и информатика
при БАН и Съюз на математиците в България. Целта е да се повишава интересът на
студентите към математиката и да се създават условия за обмен на опит сред
преподавателските екипи.
Право да участва в НСОМ като състезател има всеки студент по бакалавърска
или магистърска програма на висше училище в Република България. Студентите се
разпределят в три състезателни групи според професионалното направление, в което е
специалността им:
Група А – математика, информатика и компютърни науки;
Група Б – природни и технически науки, сигурност и отбрана;
Група В – всички неизброени в групи А и Б.
Най-добре представилите се студенти получават медали съгласно традицията в
международните олимпиади по математика – награждават се до 50% от участниците в
приблизително съотношение 1:2:3 за златен, сребърен и бронзов медал.
Организацията на олимпиадата се ръководи от Национална комисия при
домакинството на висше училище. Съставянето на състезателните задачи и тяхната
проверка се осъществява от Жури.
Национална комисия:
проф. дпн Сава Гроздев – председател
гл. ас. Паскал Пиперков – секретар
проф. дмн Гено Николов
доц. д-р Петър Рашков
доц. д-р Владимир Тодоров
доц. д-р Владимир Бабев
доц. д-р Теменужка Пенева
гл. ас. д-р Росен Николаев
гл. ас. Илияна Раева
Жури:
проф. дпн Сава Гроздев – председател
гл. ас. Паскал Пиперков – секретар
проф. дмн Гено Николов
доц. дмн Стефка Буюклиева
доц. д-р Владимир Тодоров
доц. д-р Владимир Бабев
доц. д-р Иван Трендафилов
гл. ас. д-р Росен Николаев
гл. ас. Асен Христов
гл. ас. Румен Раев
НСОМ през 2011 г. се провежда при домакинството на Висше училище по
заскраховане и финанси (ВУЗФ) в гр. София. Олимпиадата се организира от 20 до 22
май 2011 г. в гр. София.
Поканват се да участват всички висши училища.
Срок за регистрация – 10.05.2011 г., на страницата на олимпиадата – уеб-сайт
www.vuzf.bg .

