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        Rada Wydziału podjęła uchwałę o utworzeniu od roku ak. 2009//2010 r. niestacjonarnych 
(zaocznych) studiów II-go stopnia na kierunku fizyka w dwóch specjalnościach:  

- nauczanie fizyki  w szkole ponadgimnazjalnej (4-semestralne) 
- nauczanie fizyki i matematyki w szkole ponadgimnazjalnej (5-semestralne). 

 Studia te uruchamiane będą w semestrze zimowym lub letnim. Pierwszy rok tych studiów 
rozpocznie się od 1 października 2009 r.  
 

Studia II stopnia, niestacjonarne – zaoczne,  
specjalność „Nauczanie fizyki w szkole ponadgimnazjalnej”,  

od roku ak. 2009/2010, uruchamiane w semestrze zimowym lub letnim: 
 

• 4. semestralne, absolwent otrzymuje tytuł magistra fizyki. 

• Zasady rekrutacji: O przyjęcie mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom uprawniający do 
nauczania fizyki w gimnazjum. Podstawą postępowania kwalifikacyjnego będzie rozmowa 
kwalifikacyjna. Obowiązujący zakres wiedzy jest określony w postaci zatwierdzonego przez Radę 
Wydziału wykazu zagadnień dla specjalności fizyka nauczycielska na studiach dziennych z 
podstawowych działów fizyki, matematyki i informatyki. Wykaz ten jest udostępniony kandydatom 
w Dziekanacie i na stronach internetowych Wydziału. Warunkiem przyjęcia na studia drugiego 
stopnia jest uzyskanie co najmniej 6 punktów na rozmowie kwalifikacyjnej punktowanej w skali od 
0 do 10.  

• Opłata   za I i II  rok studiów – 2800 zł na rok 
• Limit miejsc  - 45 
• Studia zostaną uruchomione jeśli liczba kandydatów spełniających warunki rekrutacji będzie 

niemniejsza niŜ 15 lub niemniejsza niŜ 10 w przypadku gdy liczba kandydatów spełniających 
warunki rekrutacji na studia niestacjonarne – zaoczne, w specjalności „Nauczanie fizyki i 
matematyki w szkole ponadgimnazjalnej” równieŜ będzie niemniejsza niŜ10.  

 
 

Studia II stopnia, niestacjonarne – zaoczne,  
specjalność „Nauczanie fizyki i matematyki w szkole ponadgimnazjalnej ”,  

od roku ak. 2009/2010, uruchamiane w semestrze zimowym lub letnim: 
 

• 5. semestralne, absolwent otrzymuje tytuł magistra fizyki. 

• Zasady rekrutacji:  O przyjęcie mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom uprawniający do 
nauczania fizyki i matematyki w gimnazjum.  Podstawą postępowania kwalifikacyjnego będzie 
rozmowa kwalifikacyjna. Obowiązujący zakres wiedzy jest określony w postaci zatwierdzonego 
przez Radę Wydziału wykazu zagadnień dla specjalności fizyka nauczycielska na studiach dziennych 
z podstawowych działów fizyki, matematyki i informatyki. Wykaz ten jest udostępniony 
kandydatom w Dziekanacie i na stronach internetowych Wydziału. Warunkiem przyjęcia na studia 
drugiego stopnia jest uzyskanie co najmniej 6 punktów na rozmowie kwalifikacyjnej punktowanej w 
skali od 0 do 10.  

• Oplata za I i II  rok studiów – 2800 zł. na rok , za 5. semestr – 1400 zł. 
• Limit miejsc  - 45 
• Studia zostaną uruchomione jeśli liczba kandydatów spełniających warunki rekrutacji będzie 

niemniejsza niŜ 15 lub niemniejsza niŜ 10 w przypadku gdy liczba kandydatów spełniających 
warunki rekrutacji na studia niestacjonarne – zaoczne, w specjalności „Nauczanie fizyki w szkole 
ponadgimnazjalnej” równieŜ będzie niemniejsza niŜ10.   
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