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ZARZĄDZENIE Nr 35/2018 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 9 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie likwidacji specjalizacji nauczycielskich na stacjonarnych studiach 

pierwszego i drugiego stopnia na kierunku matematyka 

na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późniejszymi zmianami) zarządza 
się, co następuje: 
 

§ 1.  Z dniem 1 października 2018 r. na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia 
na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu 
Wrocławskiego likwiduje się następujące specjalizacje nauczycielskie: 

1/ matematyka z chemią, 
2/ matematyka z etyką, 

3/ matematyka z fizyką, 
4/ matematyka z językiem angielskim, 
5/ matematyka z językiem niemieckim, 
6/ matematyka z geografią. 

 
§ 2. Z dniem 1 października 2018 r. na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na 

kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego 
likwiduje się następujące specjalizacje nauczycielskie: 

1/ matematyka z fizyką, 

2/ matematyka z językiem angielskim. 

 
§ 3. W zarządzeniu Nr 72/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, z dnia 30 

czerwca 2009 r. w sprawie dwuprzedmiotowej specjalizacji nauczycielskiej w zakresie 
dwóch specjalności: głównej – matematyka i dodatkowych na kierunku matematyka na 
stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki 
Uniwersytetu Wrocławskiego § 1 otrzymuje brzmienie: 

 
„§ 1.1. Na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego 

na kierunku matematyka od roku akademickiego 2007/2008 istnieje 
dwuprzedmiotowa specjalizacja nauczycielska w zakresie dwóch specjalności: 
głównej - matematyka i dodatkowej informatyka.  

2. Nauka na studiach pierwszego stopnia trwa 3 lata (6 semestrów), a po 
ukończeniu studiów absolwenci otrzymują tytuł licencjata. 

3. Po ukończeniu dwuprzedmiotowej specjalizacji nauczycielskiej, o której 
mowa w ust. 1 absolwenci uzyskują uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów: 
matematyki oraz informatyki.”. 

 
§ 4. W zarządzeniu Nr 97/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

25 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia dwuprzedmiotowych specjalizacji 
nauczycielskich na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku matematyka  na 
Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza się 
następujące zmiany: 

1/ w § 1:  
a/ w ust. 1 uchyla się pkt 1 i 3, 
b/ ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Po ukończeniu dwuprzedmiotowej specjalizacji nauczycielskiej,  

o której mowa w ust. 1, absolwenci uzyskują uprawnienia do 

nauczania dwóch przedmiotów: matematyki oraz informatyki.”; 
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2/ § 2 otrzymuje brzmienie: 
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§ 5. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału 

Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
§ 6. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 

spraw nauczania. 
 
§ 7. Tracą moc: 

1/ zarządzenie Nr 89/2009 Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 14 
lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr 72/2009 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie 
dwuprzedmiotowej specjalizacji nauczycielskiej w zakresie dwóch 
specjalności: głównej – matematyka i dodatkowych na kierunku 
matematyka na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na Wydziale 
Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, 

2/ zarządzenie Nr 46/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 maja 
2012 r. w sprawie zmiany nazwy dwuprzedmiotowej specjalizacji 
nauczycielskiej matematyka z etyką i filozofią na kierunku matematyka na 
Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 
 

prof. dr hab. Adam Jezierski 

R E K T O R 

 

 
 

 


