
 

UCHWAŁA Nr 101/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 czerwca 2013 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów  
indywidualne studia informatyczno-matematyczne 

 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr 53/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 
2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów indywidualne studia informatyczno-
matematyczne załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
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Załącznik do Uchwały Nr 101/2013  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 26 czerwca 2013 r. 
 

Nazwa wydziału: Wydział Matematyki i Informatyki 
Nazwa kierunku studiów: indywidualne studia informatyczno-matematyczne 
Obszar kształcenia w zakresie: nauk ścisłych 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów indywidualne studia 
informatyczno-matematyczne. 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku 
indywidualne studia informatyczno-matematyczne absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia  
w obszarze 
(obszarach) 

WIEDZA 

K_W01 Rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki, informatyki i ich 
zastosowań. 

X1A_W01 

K_W02 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. X1A_W06 

K_W03 Zna podstawowe przykłady zarówno ilustrujące konkretne pojęcia 
informatyczne i matematyczne, jak i pozwalające obalić błędne 
hipotezy lub nieuprawnione rozumowania. 

X1A_W03 

K_W04 Zna wybrane pojęcia i metody logiki matematycznej, teorii mnogości 
zawarte w podstawach innych dyscyplin matematyki, w szczególności 
zna pojęcia mocy zbioru, porządków częściowych i liniowych oraz zna 
rachunek zdań i predykatów, pojęcia spełnialności i prawdziwości. 

X1A_W01 

K_W05 Rozumie budowę teorii matematycznych, potrafi użyć formalizmu 
matematycznego do budowy i analizy prostych modeli 
matematycznych w innych dziedzinach nauk. 

X1A_W02 
X1A_W03 

K_W06 Zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i 
wielu zmiennych, a także wykorzystywane w nim inne gałęzie 
matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem algebry liniowej i 
topologii. 

X1A_W01 

K_W07 Zna na poziomie podstawowym co najmniej jeden pakiet 
oprogramowania, służący do obliczeń symbolicznych. 

X1A_W05 

K_W08 Zna podstawowe pojęcie i własności grupy, podgrupy, dzielnika 
normalnego, grupy ilorazowej, pierścienia, podpierścienia, ideału, 
pierścienia ilorazowego i ich związki z teorią liczb, zna podstawowe 
pojęcia i przykłady dotyczące ciał algebraicznych takich jak 
charakterystyka ciała, rozszerzenia ciał, ciało ułamków, ciało 
algebraicznie domknięte, ciała skończone. 

X1A_W01 
X1A_W02 
X1A_W03 

K_W09 Posługuje się pojęciem przestrzeni liniowej, wektora, przekształcenia 
liniowego, macierzy, zna i rozumie pojęcie przestrzeni euklidesowej, 
izometrii liniowej, przestrzeni unitarnej, zna różne metody 
rozwiązywania układów równań liniowych: wzory Cramera, 
twierdzenie Kroneckera-Capellego, metodę Gaussa. 

X1A_W01 
X1A_W02 
X1A_W03  

K_W10 Zna podstawowe modele zjawisk przyrodniczych opisywanych przez 
równania różniczkowe. 

X1A_W03 

K_W11 Zna podstawowe metody rozwiązywania równań różniczkowych. X1A_W02 
X1A_W03  

K_W12 Posługuje się pojęciem przestrzeni probabilistycznej. X1A_W01 
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K_W13 Potrafi podać różne przykłady dyskretnych i ciągłych rozkładów 
prawdopodobieństwa i omówić wybrane eksperymenty losowe oraz 
modele matematyczne, w jakich te rozkłady występują. 

X1A_W01 
X1A_W02 
X1A_W03 

K_W14 Zna prawdopodobieństwo warunkowe i pojęcie niezależności. X1A_W01 
X1A_W02  

K_W15 Zna podstawowe twierdzenia graniczne dla ciągów zmiennych 
losowych, m.in. centralne twierdzenie graniczne i prawa wielkich 
liczb. 

X1A_W02 

K_W16 Zna podstawy teorii liczb, w tym pojęcie pierwszości i arytmetykę   
modularną, oraz kombinatoryki, w tym pojęcia kombinacji i 
permutacji.   

X1A_W01 

K_W17 Zna elementy teorii grafów z uwzględnieniem reprezentacji grafów 
oraz  podstawowych problemów grafowych, w tym przeszukiwania 
grafów, najkrótszych ścieżek i drzew rozpinających. 

X1A_W02 

K_W18 Zna podstawowe metody rozwiązywania równań rekurencyjnych oraz  
zastosowanie rekursji w analizie złożoności algorytmów.  

X1A_W01 

K_W19 Zna podstawowe konstrukcje programistyczne (przypisanie, 
instrukcje sterujące, wywoływanie podprogramów i przekazywanie 
parametrów) oraz pojęcia składni i semantyki języków 
programowania. 

X1A_W03 
X1A_W04 

K_W20 Zna podstawowe metody projektowania, analizowania i 
programowania algorytmów (projektowanie strukturalne, rekurencja, 
metoda dziel i rządź, programowanie dynamiczne, programowanie z 
nawrotami, poprawność, metoda niezmienników, złożoność 
obliczeniowa). 

X1A_W03 
X1A_W04 

K_W21 Zna podstawowe struktury danych i wykonywane na nich 
operacje(tablice, napisy, zbiory, rekordy, pliki, wskaźniki i referencje, 
struktury wskaźnikowe, listy, stosy, kolejki, drzewa). 

X1A_W03 
X1A_W04 

K_W22 Zna podstawowe procedury algorytmiczne i związane z nimi struktury 
danych (sortowanie, wyszukiwanie, tablice haszujące, binarne drzewa 
wyszukiwań) oraz podstawowe algorytmy grafowe (przeszukiwanie, 
wyznaczanie najkrótszych ścieżek i drzew rozpinających). 

X1A_W03 
X1A_W04 

K_W23 Zna podstawowe pojęcia, metody i algorytmy numeryczne 
(arytmetyka zmiennopozycyjna, teoria błędów, interpolacja i 
aproksymacja funkcji, rozwiązywanie równań nieliniowych, 
całkowanie numeryczne, metody numeryczne algebry liniowej). 

X1A_W03 
X1A_W04 

K_W24 Ma wiedzę na temat zarządzania informacją, w tym dotyczącą 
systemów baz danych, modelowania danych, składowania i 
wyszukiwania informacji. 

X1A_W04 

K_W25 Ma ogólną wiedzę na temat różnych paradygmatów programowania i 
języków programowania (imperatywny, funkcyjny, logiczny, 
współbieżny, maszyna wirtualna, podstawy translacji, deklaracje i 
typy, odśmiecanie, mechanizmy abstrakcji). 

X1A_W03 
X1A_W04 

K_W26 Zna metody projektowania, analizy i programowania obiektowego 
(kapsułkowanie i ukrywanie informacji, klasy i podklasy, 
dziedziczenie, polimorfizm, hierarchie klas, wzorce projektowe). 

 

 

 

X1A_W03 
X1A_W04 
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K_W27 Ma wiedzę na temat technologii sieciowych, w tym podstawowych 
protokołów komunikacyjnych, bezpieczeństwa i budowy aplikacji 
sieciowych (model warstwowy, protokoły komunikacyjne w tym 
TCP/IP, trasowanie, model klient-serwer, protokoły kryptograficzne, 
typy ataków sieciowych, mechanizmy obronne). 

X1A_W03 
X1A_W04 

K_W28 Ma podstawową wiedzę dotyczącą prawnych i społecznych aspektów 
informatyki i matematyki, w tym odpowiedzialności zawodowej i 
etycznej, kodeksów etycznych, własności intelektualnej, prywatności i 
swobód obywatelskich, ryzyka i odpowiedzialności związanej z 
systemami informatycznymi, zna zasady netykiety, rozumie 
zagrożenia związane z przestępczością elektroniczną. 

X1A_W01 
X1A_W07 
X1A_W08 

K_W29 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju from indywidualnej 
przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę informatyczną i 
matematyczną. 

X1A_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać 
poprawne rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i 
definicje. 

X1A_U01 
X1A_U06 

K_U02 Posługuje się rachunkiem zdań i kwantyfikatorów, potrafi poprawnie 
używać kwantyfikatorów także w języku potocznym. 

X1A_U01 

K_U03 Posługuje się pojęciami zbioru, funkcji i relacji, potrafi stosować 
pojęcia   teoriomnogościowe do analizy i modelowania problemów w 
informatyce. 

X1A_U01 

K_U04 Umie stosować system logiki klasycznej do formalizacji teorii 
matematycznych i stosować je w praktyce informatycznej. 

X1A_U01 

K_U05 Umie prowadzić łatwe i średnio trudne dowody metodą indukcji 
zupełnej, potrafi definiować funkcje i relacje rekurencyjne.  

X1A_U01 

K_U06 Rozumie zagadnienia związane z różnymi rodzajami nieskończoności, 
potrafi porównywać moce zbiorów. 

X1A_U01 

K_U07 Umie operować pojęciem liczby rzeczywistej, zna przykłady liczb 
niewymiernych i przestępnych. 

X1A_U01 

K_U08 Posługuje się w różnych kontekstach pojęciem zbieżności i granicy, 
potrafi na prostym i średnim poziomie trudności  obliczać granice 
ciągów i funkcji, badać zbieżność bezwzględną i warunkową 
szeregów. 

X1A_U01 
X1A_U02 

K_U09 Umie wykorzystać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego 
funkcji jednej i wielu zmiennych w zagadnieniach związanych z 
optymalizacją, poszukiwaniem ekstremów lokalnych i globalnych oraz 
badaniem przebiegu funkcji, podając precyzyjne i ścisłe uzasadnienia 
poprawności swoich rozumowań. 

X1A_U01 
X1A_U02 
X1A_U03 

K_U10 Posługuje się definicją całki funkcji jednej i wielu zmiennych 
rzeczywistych; potrafi wyjaśnić analityczny i geometryczny sens tego 
pojęcia. 

X1A_U01 
X1A_U02 
X1A_U03 

K_U11 Potrafi obliczać różne typy całek i stosować tę wiedzę w naukach  
przyrodniczych. 

X1A_U01 
X1A_U02 
X1A_U03 

K_U12 Potrafi podać przykłady grup przekształceń i posługiwać się pojęciem 
grupy permutacji oraz grupy liniowej.  

X1A_U01 
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K_U13 Umie obliczać wyznaczniki i zna ich własności, potrafi podać 
geometryczną interpretację wyznacznika i rozumie jej związek z 
analizą matematyczną. 

X1A_U01 

K_U14 Znajduje macierze przekształceń liniowych w różnych bazach; oblicza 
wartości własne i wektory własne macierzy, potrafi wyjaśnić sens 
geometryczny tych pojęć; zna twierdzenie Jordana o postaci 
kanonicznej macierzy. 

X1A_U01 

K_U15 Potrafi budować proste modele zjawisk przyrodniczych oparte na 
równaniach różniczkowych, znajdować ich rozwiązania i analizować 
ich własności. 

X1A_U01 

K_U16 Potrafi rozwiązań numerycznie proste zagadnienia dla równań 
różniczkowych z wykorzystaniem komputera. 

X1A_U01 
X1A_U04 

K_U17 Sprowadza macierze do postaci kanonicznej; potrafi zastosować tę 
umiejętność do rozwiązywania równań różniczkowych liniowych o 
stałych współczynnikach. 

X1A_U01 

K_U18 Potrafi obliczać prawdopodobieństwo zdarzeń elementarnych przy 
pomocy permutacji, wariacji i kombinacji. 

X1A_U01 

K_U19 Potrafi zbudować i przeanalizować model matematyczny 
eksperymentu losowego. 

X1A_U01 

K_U20 Zna zastosowania praktyczne podstawowych rozkładów 
prawdopodobieństwa. 

X1A_U01 

K_U21 Potrafi opisywać zmienne losowe przy pomocy ich rozkładów przy 
użyciu gęstości, dystrybuant, funkcji tworzących oraz ich momentów: 
wartości oczekiwanych, wariancji i kowariancji. 

X1A_U01 
X1A_U02 

K_U22 Umie stosować wzór na prawdopodobieństwo całkowite i wzór 
Bayesa. 

X1A_U01 

K_U23 Potrafi wykorzystywać klasyczne twierdzenia graniczne dla ciągów 
zmiennych losowych do szacowania prawdopodobieństw i do 
wnioskowania statystycznego. 

X1A_U01 
X1A_U02 
X1A_U03 

K_U24 Umie wyznaczyć regresję linową.  X1A_U01 

K_U25 Umie posłużyć się statystycznymi charakterystykami populacji i ich 
odpowiednikami próbkowymi. 

X1A_U02 

K_U26 Umie prowadzić proste wnioskowania statystyczne, także z 
wykorzystaniem narzędzi komputerowych. 

X1A_U03 
X1A_U04 

K_U27 Potrafi zastosować wiedzę matematyczną do formułowania, 
analizowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z 
informatyką. 

X1A_U01 
X1A_U04 

K_U28 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz 
innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich 
interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie. 

X1A_U05 
X1A_U06 
X1A_U07 

K_U29 Potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w wybranym 
środowisku programistycznym. 

X1A_U03 
X1A_U04 

K_U30 Umie czytać ze zrozumieniem programy zapisane w języku 
programowania imperatywnego. 

 

X1A_U03 
X1A_U04 



 5  

K_U31 Projektuje, analizuje pod kątem poprawności i złożoności 
obliczeniowej oraz programuje algorytmy, wykorzystuje podstawowe 
techniki algorytmiczne i struktury danych. 

X1A_U01 
X1A_U03 
X1A_U04 

K_U32 Potrafi zaimplementować poznane algorytmy numeryczne i stosować 
je do rozwiązywania podstawowych zadań matematyki obliczeniowej. 

X1A_U01 
X1A_U03 
X1A_U04 

K_U33 Potrafi modelować rzeczywiste problemy informatyczne w języku 
teorii grafów i stosować algorytmy grafowe do rozwiązywania tych 
problemów. 

X1A_U01 

K_U34 Potrafi analizować zagadnienia z zakresu teorii liczb, w tym 
pierwszość i złożoność liczb, potrafi analizować obiekty 
kombinatoryczne (kombinacje, permutacje) i stosować je w 
modelowaniu problemów informatycznych. 

X1A_U01 

K_U35 Opisuje problemy związane z wykonywaniem programów 
współbieżnych, rozumie mechanizmy synchronizacji procesów. 

X1A_U01 
X1A_U03 
X1A_U04 

K_U36 Potrafi skonfigurować prostą sieć i nią administrować z 
wykorzystaniem stosownych narzędzi. 

X1A_U04 

K_U37 Potrafi dbać o bezpieczeństwo danych, w tym o ich bezpieczne 
Przesyłanie, posługuje się narzędziami szyfrowania danych. 

X1A_U03 
X1A_U04 

K_U38 Ma umiejętność tworzenia prostych, bezpiecznych aplikacji 
internetowych z wykorzystaniem baz danych. 

X1A_U03 
X1A_U04 

K_U39 Potrafi zaprojektować wygodny interfejs użytkownika ze szczególnym 
uwzględnieniem aplikacji internetowych. 

X1A_U04 

K_U40 Potrafi stworzyć model obiektowy prostego systemu (np. w języku 
UML). 

X1A_U01 
X1A_U04 

K_U41 Ma umiejętność budowy prostych systemów bazodanowych 
wykorzystujących przynajmniej jeden z najbardziej popularnych 
systemów zarządzania bazą danych, potrafi formułować zapytania do 
bazy danych w wybranym języku zapytań. 

X1A_U01 
X1A_U04 

K_U42 Ocenia przydatność różnych paradygmatów i związanych z nimi 
środowisk programistycznych do rozwiązywania różnego typu 
problemów. 

X1A_U01 
X1A_U03 
X1A_U04 

K_U43 Tworzy, ocenia i realizuje plan testowania. X1A_U02 
X1A_U03 

K_U44 Posługuje się wzorcami projektowymi. X1A_U01 
X1A_U09  

K_U45 Potrafi prezentować i wyjaśniać zagadnienia matematyczne i 
informatyczne. 

X1A_U06 
X1A_U09  

K_U46 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz 
wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym dotyczących 
szczegółowych zagadnień informatyki i matematyki, z 
wykorzystaniem różnych źródeł i podstawowych ujęć teoretycznych. 

X1A_U08 
X1A_U09 

K_U47 Zna co najmniej jeden język obcy na poziomie B2. X1A_U10 
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KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego 
kształcenia. 

X1A_K01 
X1A_U07 

K_K02 Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego 
zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów 
Rozumowania. 

X1A_K01 
X1A_K02 
X1A_U09 

K_K03 Potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej 
pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter. 

X1A_K02 

K_K04 Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach 
własnych i innych osób; postępuje etycznie. 

X1A_K03 
X1A_K04 

K_K05 Rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych 
osiągnięć informatyki i matematyki. 

X1A_K05 
X1A_U08 

K_K06 Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w 
językach obcych. 

X1A_K01 

K_K07 Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień 
informatycznych i matematycznych. 

X1A_K06 

K_K08 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. X1A_K07 

 
objaśnienie oznaczeń: 

K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty kształcenia 
W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K (po podkreśleniu) - kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 
X - obszar kształcenia w zakresie nauk ścisłych 
1 - studia pierwszego stopnia 
A - profil ogólnoakademicki 
 
 
 


