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Zarządzenie Nr 35/2003 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 6 maja 2003 
 

w sprawie działania Podyplomowego Studium Matematyka z Informatyką  
na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu W rocławskiego 

 
 
 
 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
( Dz. U. Nr 65, poz. 385 ) zarządza się, co następuje: 
 
 § 1.1. Na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego działa 
Podyplomowe Studium Matematyka z Informatyką. 
       2. Celem Studium jest przygotowanie nauczycieli innych specjalności do naucza-
nia matematyki i informatyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimna-
zjalnych oraz doskonalenie zawodowo czynnych nauczycieli wyżej wymienionych przedmio-
tów.  
       3. Studium przeznaczone jest dla absolwentów szkół wyższych, w programie któ-
rych była matematyka co najmniej dwa semestry i posiadających uprawnienia pedagogiczne. 
 
 § 2.1. W ramach Podyplomowego Studium Matematyka z Informatyką wyodrębnia się 
następujące ścieżki edukacyjne: 
  1/ ścieżka M1 – uprawniająca  do  nauczania matematyki w szkołach  podsta- 
                         wowych i gimnazjach, 
  2/ ścieżka M2 – uprawniająca  do  nauczania  matematyki w szkołach podsta- 
       wowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, 
  3/ ścieżka MI – uprawniająca do nauczania matematyki i informatyki w szko- 
       łach podstawowych i gimnazjach. 
       2. Nauka w Studium trwa trzy semestry i prowadzona jest systemem zaocznym. 
       3. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowego Studium Ma-
tematyka z Informatyką. 
 
 § 3. Koszt Studium, według stawek określonych w kosztorysie, pokrywają instytucje 
delegujące kandydatów lub poszczególni uczestnicy. 
 
 § 4. Kierownika Studium powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału 
Matematyki i Informatyki. 
 
 § 5. Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki do złożenia in-
formacji z wykonania niniejszego zarządzenia do Działu Organizacyjnego do dnia 31 paź-
dziernika 2003 r. 
 
 § 6. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Nauczania. 
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 § 7. Tracą moc: 
  1/ zarządzenie Nr 18/80  Rektora  Uniwersytetu Wrocławskiego z  dnia 10 li- 
       stopada  1980 r.  w   sprawie  utworzenia  w   Instytucie  Matematycznym 

    Uniwersytetu  Wrocławskiego  Podyplomowego  Studium  dla  nauczycieli  
    o kierunku matematyka, 

  2/ zarządzenie Nr 60/97 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 listo- 
      pada 1997 r. w sprawie zmiany nazwy Podyplomowego Studium Matema- 
      tyki na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
 § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


