
 

UCHWAŁA Nr 93/2011 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 września 2011 r. 

 

w sprawie utworzenia trzysemestralnych stacjonarnych studiów II stopnia  

na kierunku informatyka dla absolwentów studiów inżynierskich informatyki 

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 6 oraz art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) postanawia się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego postanawia utworzyć od semestru letniego roku akademickiego 

2011/2012 trzysemestralne stacjonarne studia II stopnia na kierunku informatyka dla absolwentów 

siedmiosemestralnych studiów inżynierskich informatyki, na Wydziale Matematyki i Informatyki. 

 

§ 2 

 

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 39/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 

2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie 

Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 oraz w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 54/2011 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu 

rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku 

akademickim 2012/2013 dodaje się zasady rekrutacji na trzysemestralne stacjonarne studia  

II stopnia na kierunku informatyka dla absolwentów studiów inżynierskich informatyki w brzmieniu: 

 

„O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać kandydaci z tytułem inżyniera 

informatyka, którzy mają zaliczony język angielski na poziomie przynajmniej A2. Kryterium 

kwalifikacji kandydatów stanowi wynik egzaminu. 

Egzamin wstępny: pisemny, w zakresie przedmiotów: Programowanie, Matematyka dyskretna, 

Algorytmy i struktury danych oraz Analiza numeryczna z programu stacjonarnych studiów  na 

kierunku informatyka w Uniwersytecie Wrocławskim. Program studiów dostępny na stronie: 

http://www.ii.uni.wroc.pl. Egzamin składa się z czterech części odpowiadających podanym powyżej 

przedmiotom. Każda część oceniana jest w skali 0-100 punktów. Lista rankingowa jest tworzona na 

podstawie sumy uzyskanych punktów. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat otrzyma co 

najmniej 120 punktów.”. 
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§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

 prof. dr hab. Marek Bojarski 

 


