
Zarządzenie Nr 27/2004 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

            z  dnia  7 kwietnia 2004 r. 
 
 

w sprawie utworzenia 3-letnich uzupełniających studiów magisterskich matematyki 
 w trybie dziennym i zaocznym na Wydziale Matematyki i Informatyki 

 Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

 
 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr 133/2003 Senatu Uni-
wersytetu Wrocławskiego z dnia 26 listopada 2003 r. zarządza się, co następuje: 
 
 § 1. 1. Z dniem 1 października 2004 r. tworzy się na Wydziale Matematyki 
i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego 3-letnie uzupełniające studia magisterskie mate-
matyki.  

 
2. Studia trwają  trzy lata (sześć semestrów). Absolwenci otrzymują  tytuł  ma- 

gistra. 
 
   3. Studia prowadzone są systemem dziennym i zaocznym. 
 
   4. Na uzupełniające studia magisterskie przyjmowani będą absolwenci studiów 
licencjackich posiadający tytuł licencjata oraz osoby mające zaliczone bezwarunkowo 3 la-
ta studiów wyższych, o ile zaliczyli - w obu przypadkach - program zgodny w 70% z progra-
mem studiów danej specjalności na Uniwersytecie Wrocławskim. 
 
   5. Studenci będą realizować indywidualny program studiów pod kierunkiem 
opiekuna naukowego. 
   
 § 2. Na studiach dziennych tworzy się następujące specjalności: 
   1/ biomatematyka,  
   2/ matematyka nauczycielska,  
   3/ matematyka teoretyczna, 
   4/ matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach,  
   5/ matematyka z informatyką, 
   6/ zastosowania rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. 
 
 § 3. Na studiach zaocznych tworzy się następujące specjalności: 
   1/ matematyka nauczycielska, 
   2/ matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach,  
   3/ matematyka z informatyką.  
 
 § 4. Rekrutacja na studia odbywać się będzie według zasad określanych corocznie 
przez Radę Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Senat Uniwersytetu Wrocławskiego. 
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 § 5. Na studiach stosuje się Regulamin studiów obowiązujący w Uniwersytecie Wro-
cławskim. 
 
 § 6. Wysokość opłat za studia zaoczne reguluje odrębne zarządzenie  Rektora Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. 
 
 § 7. Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki do złożenia in-
formacji z wykonania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego w terminie do dnia 
31 października 2004 r. 
 
 § 8. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania. 
 
 § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 

                


