


Kierunek studiów: INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-

MATEMATYCZNE  
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie 

licencjackie) Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki  

NOWA MATURA (zdawana w latach 2002, 2005–2020) 

 W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z 
przedmiotów wymienionych w tabeli. 

 Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w punktach procentowych, pomnożony będzie 

przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli. 

 Pod uwagę brane są wyłącznie wyniki z poziomu rozszerzonego (za wyjątkiem języka 

obcego). 

                                             Przedmiot 
Współczynnik dla 

poziomu podstawowego 
Współczynnik dla 

poziomu rozszerzonego 

informatyka – 1,0 

matematyka – 2,0 

przedmiot (jeden do wyboru): informatyka, 
matematyka, fizyka 

– 1,0 

język obcy nowożytny (pisemny): dowolny* 0,2 0,4 

*jeżeli kandydat nie zdawał matury z języka obcego na poziomie rozszerzonym, wynik z poziomu 
podstawowego mnoży się przez 0,2. 

Na studia będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 230 punktów rekrutacyjnych. 

STARA MATURA (zdawana do 2004 roku włącznie) 

Ranking sumy ocen z dwóch dowolnych pisemnych przedmiotów zdawanych na egzaminie 
dojrzałości w ramach ustalonego limitu przyjęć. Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne: 

Skala 2-5: ocena dostateczna – 3 pkt.; ocena dobra – 4 pkt.; ocena bardzo dobra – 5 pkt. 

Skala 1-6: ocena mierna – 2, 6 pkt.; ocena dostateczna – 3,2 pkt.; ocena dobra – 3,8 pkt.; ocena 
bardzo dobra – 4,4 pkt.; ocena celująca – 5 pkt. 

Na studia będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 9 punktów rekrutacyjnych. 

Olimpiady i konkursy zwalniające z postępowania rekrutacyjnego 

Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, 
których wykaz zamieszczono poniżej, przyjmowani są na określone kierunki studiów na podstawie 
oryginału dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu 
ogólnopolskiego oraz złożonych dokumentów. 

Uprawnienia przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury. 

Wykaz centralnych olimpiad przedmiotowych oraz konkursów ogólnopolskich zwalniających z 
postępowania rekrutacyjnego. 

Matura międzynarodowa 

Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania 
rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”. Dla potrzeb rankingu 



kandydaci, otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej ilości punktów 

przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę 
punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45. Punkty rekrutacyjne = (N x liczba 
punktów na dyplomie IB)/45. 

Matura dwujęzyczna 

Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego otrzymuje w celu obliczenia punktów 
rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), 
pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z 
języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka 
obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, 
a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. 

Matura zagraniczna 

Przyjęcie na studia na podstawie załączonego w systemie IRK dokumentu uprawniającego do 
podjęcia studiów w kraju wydania. Dokument taki powinien zawierać ocenę z matematyki. 
Oceny na tym dokumencie zostaną proporcjonalnie przeliczone na punkty rekrutacyjne. Za ocenę z 

matematyki będzie można uzyskać od 0 do 100 punktów, a za ocenę z wybranego przedmiotu 

ścisłego spośród przedmiotów: informatyka, fizyka, fizyka i astronomia - od 0 do 30 punktów. 

DOKUMENTY 

I. Kandydaci na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie (stacjonarne i 

niestacjonarne) znajdujący się na liście do przyjęcia (złóż dokumenty) są zobowiązani do 
dostarczenia, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, następujących 
dokumentów:  

1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez 
kandydata; 

2. kserokopii świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia 
zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną; 

3. kserokopii zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania 
rekrutacyjnego wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez 

Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (dotyczy tylko laureatów i finalistów olimpiad 
przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich 
uprawnionych do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego); 

4. w przypadku kandydatów z maturą międzynarodową 2019 oraz tegorocznych absolwentów 
szkół średnich zagranicznych – zaświadczenia ze szkoły, przetłumaczonego na język polski, 
o przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku; 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu 

dokumentów i na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz złożonych 
dokumentów ogłasza listę przyjętych. 

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i 
godzinach wskazanych w harmonogramie. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje 
nieprzyjęcie kandydata na studia. 

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za 
pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii 

dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez 
osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata 
lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów o których mowa w pkt. 2 i 3. 

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest 

data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. 
Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje 
nieprzyjęcie kandydata na studia. 



W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek 

kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego 
osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

II. Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą świadectwem ukończenia szkoły 
średniej lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, 
znajdujący się na liście do przyjęcia, zobowiązani są do dostarczenia w terminach 
określonych w harmonogramie rekrutacji, następujących dokumentów:  

1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez 
kandydata; 

2. kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu 
uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem 
potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną*; 

3. tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2, wykonanego przez 
polskiego tłumacza przysięgłego; 

*Kandydaci na studia legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły średniej 
wydanym w: 

1. innych państwach niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa  członkowskie 

Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) tj.: z Australii, Austrii, Belgii, 
Bułgarii, Chile, Chin, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, 
Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei, Lichtensteinu, Litwy, 
Luksemburga, Łotwy, Malty, Meksyku, Holandii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, 
Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, USA, Węgier, Wielkiej 

Brytanii, Włoch; 
2. państwach, z którymi Polska nie ma zawartych umów międzynarodowych o wzajemnym 

uznawaniu świadectw i dyplomów (lista zawartych przez Polskę umów międzynarodowych 
znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 

zobowiązani są, poza dokumentami wymienionymi w pkt II, dodatkowo złożyć decyzję 
administracyjną, wydaną przez właściwego Kuratora Oświaty, o uznaniu świadectwa lub innego 
dokumentu wydanego za granicą za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia 
wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku takiego dokumentu, kandydat składa 
pisemne zobowiązanie do dostarczenia go w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego 
semestru studiów. 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu 

dokumentów i na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz złożonych 
dokumentów ogłasza listy przyjętych. 

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i 

godzinach wskazanych w harmonogramie. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje 
nieprzyjęcie kandydata na studia. 

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za 
pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii 
dokumentów, o których mowa w pkt II 2  oraz III 3. Dokumenty mogą również zostać doręczone 
przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez 
kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa 
w pkt II 2 oraz III 3. 

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest 
data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. 
Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje 
nieprzyjęcie kandydata na studia. 



W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek 

kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego 
osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie 
rejestracji w systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi: 

1. zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 500 x 625 pikseli w 
formacie JPG, 

2. Zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, okularów 
z ciemnymi szkłami, głowa frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. 
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie 
przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy 
zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem 

głowy. 

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej 
osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby 
z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o 
orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 
Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej 
osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej. 

 

 



Kierunek studiów: INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-

MATEMATYCZNE  
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie 

licencjackie) Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki  

 

Cudzoziemcy legitymujący się świadectwem maturalnym wydanym poza granicami Polski 

przyjmowani są na studia na podstawie pisemnego testu kwalifikacyjnego. 

Zakres egzaminu: matematyka poziom polskiej szkoły średniej. 

Potwierdzenie znajomości języka 

Kandydaci na studia prowadzone w języku polskim zobowiązani są do przedstawienia 

zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1. 

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest: 

 zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku 
polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

 certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw 

Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego; 

 zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka 

polskiego minimum na poziomie B1 są stypendyści Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej (NAWA) oraz kandydaci posiadający: 

 zezwolenie na pobyt stały; 

 Kartę Polaka; 

 świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty; 

 dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym. 

Dokumenty wymagane przy rekrutacji 

 podanie wydrukowane z IRK 

 świadectwo uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce (z mocy prawa – 
czyli bez poświadczania przez inne instytucje lub organy na terenie Polski, lub w wyniku 

postępowania administracyjnego kuratora oświaty) 

 apostille lub legalizacja dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski (nie 
dotyczy matur IB) 

 tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język 

polski 

 dokument potwierdzający znajomość języka polskiego 

 polisa ubezpieczeniowa 

 skierowanie – w przypadku kandydatów kierowanych na studia np. przez NAWA 

Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim, nie pobiera się od: 

1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i 

członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej; 



3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z 

rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach); 
4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo 

korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako 
obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym 
jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania 

Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego; 
6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia 

polskiego pochodzenia; 
7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), 

obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski. 

Uwaga: wymienione powyżej osoby nie są zwolnione z opłat za powtarzanie zajęć oraz za 

zajęcia nieobjęte programem studiów. Ponadto, cudzoziemcom wymienionym w punkcie 1 

nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego. 

Z wyłączeniem przypadków, o których mowa powyżej, cudzoziemcy podejmujący studia w 

Uniwersytecie Wrocławskim wnoszą opłatę za studia (tzw. czesne). 

Wysokość czesnego jest różna w zależności od kierunku studiów i można ją sprawdzić 

www.rekrutacja.uni.wroc.pl pod wybranym kierunkiem w zakładce „opłaty”. 

Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, jeżeli uzyskał stypendium w ramach jednego 

z programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). 

Kandydaci, którzy otrzymają stypendium w ramach jednego z programów Narodowej Agencji 

Wymiany Akademickiej (NAWA) są zwolnieni z całości (lub części) opłat za kształcenie na 

zasadach określonych w decyzji ministra lub dyrektora NAWA (lub w skierowaniu na studia). 

Uwaga: jeżeli kandydat ubiegał się o przyznanie stypendium NAWA, a ostatecznie go nie 

otrzymał i nie posiada innych uprawnień do podjęcia studiów bez odpłatności, będzie 

zobowiązany do płacenia czesnego. 

 



Kierunek studiów: DATA SCIENCE 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  
Forma studiów: stacjonarna  
Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki  
 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł 
licencjata lub równorzędną kwalifikację pierwszego stopnia w dziedzinie nauk inżynieryjno-

technicznych lub w dyscyplinach matematyka i informatyka legitymujący się znajomością języka 
angielskiego przynajmniej na poziomie B2 ESOKJ. 

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. Punktacja kandydatów zostanie 
wyliczona według wzoru 

(S – 3)*20 + W, 

gdzie S oznacza średnią arytmetyczną z ocen ze studiów pierwszego stopnia, a W jest wynikiem 
pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego ocenionego w skali od 0 do 60 pkt. Podczas egzaminu 

sprawdzana będzie wiedza w zakresie trzech, wybranych przez kandydata, z pięciu przedmiotów: 
Statystyka, Rachunek Prawdopodobieństwa, Modele liniowe, Sztuczna Inteligencja, Wstęp do 
Informatyki (szczegółowe zagadnienia są zgodne z treściami kształcenia zawartymi w sylabusach 
powyższych przedmiotów dostępnymi na stronie usosweb.uni.wroc.pl). 

Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia prowadzone na Wydziale Matematyki i 
Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego nie wcześniej niż 16 miesięcy przed terminem zamknięcia 
rejestracji oraz uzyskali średnią ocen co najmniej 4.5 otrzymują maksymalną liczbę 100 punktów 
rekrutacyjnych. 

DOKUMENTY(English version below): 

I. Kandydaci na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) zobowiązani są do 
dostarczenia, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, następujących 
dokumentów: 

1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez 
kandydata; 

2. kserokopii dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia 

zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub zaświadczenia o ukończeniu studiów 
I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich; 

3. zaświadczenia o średniej ocen ze studiów (jeżeli jest wymagane); 

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i 

godzinach wskazanych w harmonogramie. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje 
nieprzyjęcie kandydata na studia. 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu 
dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania 
rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych. 

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za 
pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentu, 
o których mowa w pkt. 2. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na 
podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie 
notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2. 

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest 

data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. 

Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje 
nieprzyjęcie kandydata na studia. 



W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek 

kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego 
osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

II. Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą dyplomem lub innym dokumentem 
uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, znajdujący się na liście do 
przyjęcia, zobowiązani są do dostarczenia w terminach określonych w harmonogramie 
rekrutacji, następujących dokumentów:  

1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez 
kandydata; 

2. kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu 
uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem 
potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną; 

3. tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2, wykonanego przez 
polskiego tłumacza przysięgłego; 

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i 
godzinach wskazanych w harmonogramie. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje 
nieprzyjęcie kandydata na studia. 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna/Dziekan na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie 
kompletu dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego 
postępowania rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych. 

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za 
pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii 
dokumentów, o których mowa w pkt II 2 oraz III 3. Dokumenty mogą również zostać doręczone 
przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez 

kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa 
w pkt II 2 oraz III 3. 

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest 
data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. 

Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje 
nieprzyjęcie kandydata na studia. 

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek 
kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego 
osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie 
rejestracji w systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi: 

1. zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 500 x 625 pikseli w 
formacie JPG, 

2. Zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, okularów 
z ciemnymi szkłami, głowa frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. 
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie 
przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy 

zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem 
głowy. 
Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej 
osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby 
z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o 
orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 
Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej 
osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej. 

  



Documents: 

I. Candidates for 2nd cycle studies (both full-time and part-time) are required to submit 
the following documents by the due date specified in the Recruitment Time Schedule: 

1. application for admission to the studies printed from the IRK system and signed by the 
candidate; 

2. photocopy of identity card or another identity document − the original should be 
produced for verification by the Faculty Recruitment Board or by the Dean; 

3. certificate of the grade point average of previous studies (if required). 

All the documents should be submitted (delivered) in the place, in the hours and by the 
due date specified in the Recruitment Time Schedule. Candidates who do not fulfil this 
obligation shall not be admitted to the studies.  

At the request of the person concerned, the Faculty Recruitment Board or the Dean shall confirm 
that all the required documents have been submitted and announce a list of admitted candidates 
on the basis of the submitted documents and the recruitment procedure, if any. 

Candidates are not required to submit the documents in person. In case of submission by post or 
courier service, notarised photocopies of the documents mentioned in items 2 are required. The 
documents may also be delivered by third persons on the basis of the power of attorney (template 
of the power of attorney) granted by the candidates or in the form of notarised photocopies of the 
documents mentioned in items 2 . 

The documents must reach the university by the due date specified in the Recruitment Time 
Schedule − the decisive factor is the date of actual delivery, not the date of the post stamp or the 

date of sending the documents. Failure to fulfil the obligation to submit the documents according to 
the above rules shall result in rejection of the candidate. 

Any documents submitted by candidates who waive their right to take up the studies shall 
be returned to them at their written request (template of waiver) in person or to their authorised 
representative or sent by post with confirmation of receipt. 

II. Candidates who hold diplomas issued abroad or other documents entitling them to 
apply for admission to the studies and who are entered on the admission list are 
required to submit the following documents by the due date specified in the Recruitment 
Time Schedule: 

1. application for admission to the studies printed from the IRK system and signed by the 
candidate; 

2. photocopy of legalised or apostilled diploma or another document entitling them to apply 
for admission to the studies − the original should be produced for verification by the 

Faculty Recruitment Board; 
3. translation of the documents mentioned in item 2 by a Polish certified translator; 

III. Foreign candidates should submit the following documents in addition to those listed 
in section II:  

1. certificate of knowledge of Polish, i.e.: 

 confirmation of completing a one year’s course preparing for studying in Polish provided by 

an institution recognised by the Minister of Higher Education, or 

 certificate of knowledge of Polish issued by the State Board of Certification of Knowledge of 
Polish as a Foreign Language, or 

 confirmation of the School of Polish Language and Culture for Foreigners of the University 
of Wrocław stating that the candidate’s preparation and level of Polish enable him or her 
to take up studies in Polish; 



2. photocopy of medical and accident insurance policy for the duration of education in Poland 

or European Health Insurance Card or photocopy of an agreement with the National Health Fund 
certified by the University of Wrocław; 

3. photocopy of a document confirming that the candidate is able to take up and complete studies 
according to foreigners mentioned in Art. 324(2) of the Higher Education and Science Act − the 
original should be produced for verification by the Faculty Recruitment Board; 

All the documents should be submitted (delivered) in the place, in the hours and by the 
due date specified in the Recruitment Time Schedule. Candidates who do not fulfil this 
obligation shall not be admitted to the studies.  

At the request of the person concerned, the Faculty Recruitment Board or the Dean shall confirm 
that all the required documents have been submitted and announce a list of admitted candidates 
on the basis of the submitted documents and the recruitment procedure, if any. 

Candidates are not required to submit the documents in person. In case of submission by post or 
courier service, notarised photocopies of the documents mentioned in section II items 2  and 
section III items  3 are required. The documents may also be delivered by third persons on the 
basis of a power of attorney (template of the power of attorney) granted by the candidates or in 
the form of notarised photocopies of the documents mentioned in section II items 2  and section III 
items 3. 

The documents must reach the university by the due date specified in the Recruitment Time 

Schedule − the decisive factor is the date of actual delivery, not the date of the post stamp or the 
date of sending the documents. Failure to fulfil the obligation to submit the documents according to 
the above rules shall result in rejection of the candidate. 

Documents submitted by candidates who waive their right to take up the studies shall be 

returned to them at their written request (template of waiver) in person or to their authorised 
representative or sent by post with confirmation of receipt. 

*Photographs for the Electronic Student Card to be uploaded in the IRK system during 
the registration procedure should fulfil the following requirements:  

1. The electronic photographs should be up to date, in colour, with the resolution of 500 x 625 
pixels and in JPG format. 

2. The photographs should fulfil the same requirements as photographs for identity cards, i.e. 
no headgear, no dark glasses, the person’s head should be facing the camera and the light 
should be evenly distributed on the whole face. Persons with a congenital or acquired eye 

condition may enclose photographs in dark glasses, and persons wearing headgear due to 
their religious beliefs may enclose photographs with headgear. Persons who enclose 
photographs in dark glasses must hold a document confirming their congenital or acquired 

eye condition issued according to the regulations on certification of disabilities and degrees 
of disabilities. Persons who enclose photographs with headgear should hold a document 
confirming their religious affiliation. 

 



Kierunek studiów: DATA SCIENCE 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  
Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki  

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków w obszarze nauk 
ścisłych lub technicznych. Od kandydatów wymagane jest posiadanie wiedzy w zakresie podstaw 
rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz podstaw informatyki. 

Procedura rekrutacyjna obejmuje dwa etapy: 

Etap 1 

Rejestracja i złożenie dokumentów (z wyłączeniem listu rekomendacyjnego) poprzez system 
Internetowej Rejestracji Kandydatów. Wymagane jest złożenie następujących dokumentów: 

– dokument poświadczający ukończenie studiów wyższych (wraz z tłumaczeniem na język polski 
albo angielski), 

– suplement do dyplomu (albo inny dokument) opisujący zrealizowany program kształcenia, 
obejmujący wykaz przedmiotów/ kursów oraz uzyskanych ocen (wraz z tłumaczeniem na język 
polski albo angielski), 

– certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2 (o ile język 
angielski nie jest językiem natywnym kandydata), 

– podanie/ list motywacyjny zawierający: a) uzasadnienie wyboru kierunku studiów – Data 
Science, b) plany i zamierzenia edukacyjne/naukowe/zawodowe, c) opis dotychczasowych 
doświadczeń w zakresie Data Science (w tym np. informacje o uczestnictwie w realizacji projektów, 
wygłoszonych prezentacjach na konferencjach, zamieszczonych projektach na GitHub), 

– przynajmniej jeden list rekomendacyjny od pracownika naukowego bądź pracodawcy. List musi 
być nadesłany przez osobę rekomendującą bezpośrednio na adres: international@uwr.edu.pl 

(z tematem: ,,Data Science: a recommendation letter”). 

Komisja Rekrutacyjna dokona oceny kandydatów (w skali 0 – 600 punktów) uwzględniając: 

– przebieg zrealizowanych studiów (0 – 200 punktów) 

– podanie/ list motywacyjny (w tym opis dotychczasowych osiągnięć akademickich/naukowych) 

 – 200 punktów) 

– list rekomendacyjny (0 – 200 punktów) 

Do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowanych zostanie, 10 kandydatów znajdujących się na 
najwyższych pozycjach na liście rankingowej. Komisja Rekrutacyjna skontaktuje się z kandydatami 
zakwalifikowanymi do drugiego etapu procesu rekrutacyjnego w celu ustalenia terminu rozmowy 
kwalifikacyjnej. 

Etap 2 

Rozmowa kwalifikacyjna. Jeżeli kandydat nie może przybyć na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby 
Uczelni, rozmowa może zostać przeprowadzona zdalnie (np. przez Skype). 

W czasie rozmowy kandydaci mogą spodziewać się pytań dotyczących wybranych zagadnień z 
zakresu matematyki oraz programowania. Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej będzie oceniany po jej 

przeprowadzeniu, w skali 0 – 400 punktów. W oparciu o końcową listę rankingową kandydatów 
obejmującą sumę punktów z obu etapów procesu rekrutacyjnego (0 – 1000 punktów) ustalona 
zostanie lista przyjętych w ramach limitu miejsc na studia. 
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Kierunek studiów: MATEMATYKA  
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki  

 

NOWA MATURA (zdawana w latach 2002, 2005-2020) 

 W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z 
przedmiotów wymienionych w tabeli. 

 Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w punktach procentowych, pomnożony będzie przez 

odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli. 

 Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie 
wynik korzystniejszy. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Przedmiot  Współczynnik 

dla poziomu 

podstawowego  

Współczynnik 

dla poziomu 

rozszerzonego  

matematyka  0 2  

Przedmiot  (jeden 

do wyboru)  

matematyka, informatyka, 

fizyka lub fizyka i astronomia 

0 1  

Język obcy nowożytny (pisemny)  dowolny  0,2  0,4  

 

STARA MATURA (zdawana do 2004 roku włącznie) 

Ranking sumy ocen z dwóch dowolnych pisemnych przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości w 
ramach ustalonego limitu przyjęć. Oceny przeliczane będą na punkty rekrutacyjne: 

Skala 2-5: ocena dostateczna – 3 pkt.; ocena dobra – 4 pkt.; ocena bardzo dobra – 5 pkt. 

Skala 1-6: ocena mierna – 2, 6 pkt.; ocena dostateczna – 3,2 pkt.; ocena dobra – 3,8 pkt.; ocena 
bardzo dobra – 4,4 pkt.; ocena celująca – 5 pkt. 

Na studia będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 9 punktów rekrutacyjnych. 

Olimpiady i konkursy zwalniające z postępowania rekrutacyjnego 

Laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, których 

wykaz zamieszczono poniżej, przyjmowani są na określone kierunki studiów na podstawie oryginału 
dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego oraz 
złożonych dokumentów. 

Uprawnienia przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury. 

Wykaz centralnych olimpiad przedmiotowych oraz konkursów ogólnopolskich zwalniających z 
postępowania rekrutacyjnego. 

 

Matura międzynarodowa 

Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla 
kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”. Dla potrzeb rankingu kandydaci, otrzymują punkty 
rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej ilości punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek 

studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 
45. Punkty rekrutacyjne = (N x liczba punktów na dyplomie IB)/45. 
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Matura dwujęzyczna 

Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego otrzymuje w celu obliczenia punktów 

rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną 

przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego 
zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie 
rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony 
przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. 

 

Matura zagraniczna 

Przyjęcie na studia na podstawie załączonego w systemie IRK dokumentu uprawniającego do podjęcia 
studiów w kraju wydania. Dokument taki powinien zawierać ocenę z matematyki. 
Oceny na tym dokumencie zostaną proporcjonalnie przeliczone na punkty rekrutacyjne. Za ocenę z 
matematyki będzie można uzyskać od 0 do 100 punktów, a za ocenę z wybranego przedmiotu ścisłego 

spośród przedmiotów: informatyka, fizyka, fizyka i astronomia - od 0 do 30 punktów. 

DOKUMENTY 

I. Kandydaci na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie (stacjonarne i 
niestacjonarne) znajdujący się na liście do przyjęcia (złóż dokumenty) są zobowiązani do 
dostarczenia, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, następujących 
dokumentów:  

1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata; 
2. kserokopii świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności 

przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną; 

3. kserokopii zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego 

wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję 
Rekrutacyjną (dotyczy tylko laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego 
oraz laureatów konkursów ogólnopolskich uprawnionych do zwolnienia z postępowania 
rekrutacyjnego); 

4. w przypadku kandydatów z maturą międzynarodową 2019 oraz tegorocznych absolwentów szkół 

średnich zagranicznych – zaświadczenia ze szkoły, przetłumaczonego na język polski, o 
przystąpieniu do egzaminu maturalnego i jego wyniku; 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu 

dokumentów i na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz złożonych 
dokumentów ogłasza listę przyjętych. 

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach 
wskazanych w harmonogramie. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie 
kandydata na studia. 

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za 
pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o 
których mowa w pkt. 2 i 3. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie 
pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie 
poświadczonych kserokopii dokumentów o których mowa w pkt. 2 i 3. 

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data 
dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie 
obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na 
studia. 

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek 

kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie 
lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

II. Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą świadectwem ukończenia szkoły średniej 
lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, znajdujący się 
na liście do przyjęcia, zobowiązani są do dostarczenia w terminach określonych w 
harmonogramie rekrutacji, następujących dokumentów:  
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1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata; 
2. kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu 

uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem 
potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną*; 

3. tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2, wykonanego przez polskiego 
tłumacza przysięgłego; 

*Kandydaci na studia legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły średniej wydanym w: 

1. innych państwach niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa  członkowskie Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) tj.: z Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chile, Chin, Chorwacji, Cypru, 
Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Izraela, Japonii, 

Kanady, Korei, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Meksyku, Holandii, Niemiec, 
Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, USA, 
Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch; 

2. państwach, z którymi Polska nie ma zawartych umów międzynarodowych o wzajemnym 
uznawaniu świadectw i dyplomów (lista zawartych przez Polskę umów międzynarodowych 
znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 

zobowiązani są, poza dokumentami wymienionymi w pkt II, dodatkowo złożyć decyzję administracyjną, 
wydaną przez właściwego Kuratora Oświaty, o uznaniu świadectwa lub innego dokumentu wydanego za 

granicą za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej 
Polskiej. W przypadku braku takiego dokumentu, kandydat składa pisemne zobowiązanie do dostarczenia 
go w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów. 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu 
dokumentów i na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz złożonych 
dokumentów ogłasza listy przyjętych. 

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i godzinach 

wskazanych w harmonogramie. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nieprzyjęcie 
kandydata na studia. 

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za 
pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, o 
których mowa w pkt II 2  oraz III 3. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na 
podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie 
notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt II 2 oraz III 3. 

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data 
dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie 

obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na 
studia. 

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek 
kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego osobie 
lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie rejestracji w 
systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi: 

1. zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 500 x 625 pikseli w 
formacie JPG, 

2. Zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, okularów z 
ciemnymi szkłami, głowa frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. 
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie 
przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie 

z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy. 
Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w 
okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu 
wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o 
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 
Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w 
nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej. 
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Kierunek studiów: MATEMATYKA  
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki  

 

Cudzoziemcy legitymujący się świadectwem maturalnym wydanym poza granicami Polski przyjmowani są 

na studia na podstawie pisemnego testu kwalifikacyjnego. 

Zakres egzaminu: matematyka poziom polskiej szkoły średniej. 

 

Potwierdzenie znajomości języka 

Kandydaci na studia prowadzone w języku polskim zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia 
potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1. 

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest: 

 zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w 

jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

 certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania 
znajomości Języka Polskiego jako Obcego; 

 zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego 

minimum na poziomie B1 są stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz 
kandydaci posiadający: 

 zezwolenie na pobyt stały; 

 Kartę Polaka; 

 świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty; 

 dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym. 

Dokumenty wymagane przy rekrutacji 

 podanie wydrukowane z IRK 

 świadectwo uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce (z mocy prawa – czyli 

bez poświadczania przez inne instytucje lub organy na terenie Polski, lub w wyniku postępowania 
administracyjnego kuratora oświaty) 

 apostille lub legalizacja dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski (nie 
dotyczy matur IB) 

 tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski 

 dokument potwierdzający znajomość języka polskiego 

 polisa ubezpieczeniowa 

 skierowanie – w przypadku kandydatów kierowanych na studia np. przez NAWA 

Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim, nie pobiera się od: 

1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, 
Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – 
EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, 

mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii 

Europejskiej; 
3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną 

(art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach); 
4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z 

ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, 
co najmniej na poziomie biegłości językowej C1. Dokumentem upoważniającym jest jedynie 



 

  2   

certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka 
Polskiego Jako Obcego; 

6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia 
polskiego pochodzenia; 

7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), obywatela 
Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski. 

Uwaga: wymienione powyżej osoby nie są zwolnione z opłat za powtarzanie zajęć oraz za zajęcia 
nieobjęte programem studiów. Ponadto, cudzoziemcom wymienionym w punkcie 1 nie przysługuje prawo 
do stypendium socjalnego. 

Z wyłączeniem przypadków, o których mowa powyżej, cudzoziemcy podejmujący studia w 
Uniwersytecie Wrocławskim wnoszą opłatę za studia (tzw. czesne). 

Wysokość czesnego jest różna w zależności od kierunku studiów i można ją sprawdzić 
www.rekrutacja.uni.wroc.pl pod wybranym kierunkiem w zakładce „opłaty”. 

Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, jeżeli uzyskał stypendium w ramach jednego z 
programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). 

Kandydaci, którzy otrzymają stypendium w ramach jednego z programów Narodowej Agencji Wymiany 
Akademickiej (NAWA) są zwolnieni z całości (lub części) opłat za kształcenie na zasadach określonych w 
decyzji ministra lub dyrektora NAWA (lub w skierowaniu na studia). 

Uwaga: jeżeli kandydat ubiegał się o przyznanie stypendium NAWA, a ostatecznie go nie otrzymał i nie 
posiada innych uprawnień do podjęcia studiów bez odpłatności, będzie zobowiązany do płacenia 
czesnego. 

 



Kierunek studiów: MATEMATYKA  

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki  

  

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł 

licencjata lub równorzędną kwalifikację pierwszego stopnia. Egzamin wstępny: pisemny, 
obejmujący program studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka na Uniwersytecie 
Wrocławskim Program studiów dostępny na stronie: http://www.math.uni.wroc.pl. Egzamin 
oceniany jest w skali ocen od 2,0 (niedostateczny) do 5,0 (bardzo dobry). Egzamin uważa się za 
zdany, jeżeli kandydat otrzymał co najmniej ocenę dostateczną. W przypadku, gdy kandydat zdał 

pisemny egzamin licencjacki na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki 
Uniwersytetu Wrocławskiego nie wcześniej niż 16 miesięcy przed terminem zamknięcia rejestracji 

w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zwalnia 
go z egzaminu wstępnego i uznaje ocenę z egzaminu licencjackiego uzyskaną przez kandydata za 
równoważną z oceną z wyżej wymienionego egzaminu wstępnego. 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 
Egzamin pisemny. 
 
DOKUMENTY: 

I. Kandydaci na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) zobowiązani są do 
dostarczenia, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, następujących 
dokumentów: 

1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez 

kandydata; 
2. kserokopii dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia 

zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną lub zaświadczenia o ukończeniu studiów 
I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich; 

3. zaświadczenia o średniej ocen ze studiów (jeżeli jest wymagane); 

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i 
godzinach wskazanych w harmonogramie. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje 
nieprzyjęcie kandydata na studia. 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu 
dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania 
rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listę przyjętych. 

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za 
pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii 

dokumentów, o których mowa w pkt. 2. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby 
trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub 
przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2. 

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest 
data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. 
Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje 
nieprzyjęcie kandydata na studia. 

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek 
kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego 
osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

II. Kandydaci legitymujący się wydanym za granicą dyplomem lub innym dokumentem 
uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, znajdujący się na liście do 



przyjęcia, zobowiązani są do dostarczenia w terminach określonych w harmonogramie 

rekrutacji, następujących dokumentów:  

1. podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez 

kandydata; 
2. kserokopii zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu 

uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wraz z oryginałem do wglądu celem 
potwierdzenia zgodności przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną; 

3. tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2, wykonanego przez 
polskiego tłumacza przysięgłego; 

Wszystkie dokumenty powinny być złożone (dostarczone) w miejscu, terminie i 
godzinach wskazanych w harmonogramie. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje 
nieprzyjęcie kandydata na studia. 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na wniosek zainteresowanego potwierdza złożenie kompletu 
dokumentów i na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonego postępowania 
rekrutacyjnego, jeśli było prowadzone, ogłasza listy przyjętych. 

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za 
pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii 

dokumentów, o których mowa w pkt II 2  oraz III 2. Dokumenty mogą również zostać doręczone 
przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez 
kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów, o których mowa 
w pkt II 2 oraz III 2. 

Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest 
data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. 
Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje 
nieprzyjęcie kandydata na studia. 

W przypadku rezygnacji z podjęcia studiów złożone dokumenty wydawane są na pisemny wniosek 
kandydata (wzór rezygnacji z podjęcia studiów) do rąk własnych, bądź upoważnionej przez niego 
osobie lub odesłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, które dołącza się w procesie 
rejestracji w systemie IRK powinno spełniać następujące wymogi: 

1. zdjęcie elektroniczne powinno być aktualne, kolorowe, o rozdzielczości 500 x 625 pikseli w 
formacie JPG, 

2. Zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, okularów 
z ciemnymi szkłami, głowa frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. 
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie 

przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy 
zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem 
głowy. 
Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej 

osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby 
z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o 
orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 
Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej 
osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej. 

 



Kierunek studiów: MATEMATYKA  

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki  

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł 

licencjata lub równorzędną kwalifikację pierwszego stopnia. Egzamin wstępny: pisemny, 
obejmujący program studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka na Uniwersytecie 
Wrocławskim Program studiów dostępny na stronie: http://www.math.uni.wroc.pl. Egzamin 
oceniany jest w skali ocen od 2,0 (niedostateczny) do 5,0 (bardzo dobry). Egzamin uważa się za 
zdany, jeżeli kandydat otrzymał co najmniej ocenę dostateczną. W przypadku, gdy kandydat zdał 

pisemny egzamin licencjacki na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki 
Uniwersytetu Wrocławskiego nie wcześniej niż 16 miesięcy przed terminem zamknięcia rejestracji 

w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Komisja Rekrutacyjna zwalnia go z 
egzaminu wstępnego i uznaje ocenę z egzaminu licencjackiego uzyskaną przez kandydata za 
równoważną z oceną z wyżej wymienionego egzaminu wstępnego. 

Potwierdzenie znajomości języka 

Kandydaci na studia prowadzone w języku polskim zobowiązani są do przedstawienia 
zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego minimum na poziomie B1. 

Potwierdzeniem znajomości języka polskiego jest: 

 zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku 
polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

 certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw 

Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego; 

 zaświadczenie wydane przez Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Zwolnieni z konieczności przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka 
polskiego minimum na poziomie B1 są stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 
(NAWA) oraz kandydaci posiadający: 

 zezwolenie na pobyt stały; 

 Kartę Polaka; 

 świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty; 

 dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym. 

Dokumenty wymagane przy rekrutacji 

 podanie wydrukowane z IRK 

 dyplom ukończenia studiów (kserokopia i oryginał do wglądu) 

 apostille lub legalizacja dyplomu zagranicznego wydanego poza granicami Polski 

 tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język 
polski 

 dokument potwierdzający znajomość języka polskiego 

 polisa ubezpieczeniowa 

 skierowanie – w przypadku kandydatów kierowanych na studia np. przez NAWA 

Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim, nie pobiera się od: 

1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej, Norwegii lub Islandii (państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu – EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i 
członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 



2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej; 
3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z 

rodziną (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach); 
4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo 

korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako 

obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1; Dokumentem upoważniającym 
jest jedynie certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania 
Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego; 

6. posiadacza ważnej Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia 
polskiego pochodzenia; 

7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem), 
obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Polski. 

Uwaga: wymienione powyżej osoby nie są zwolnione z opłat za powtarzanie zajęć oraz za zajęcia 
nieobjęte programem studiów. Ponadto, cudzoziemcom wymienionym w punkcie 1 nie przysługuje 
prawo do stypendium socjalnego. 

Z wyłączeniem przypadków, o których mowa powyżej, cudzoziemcy podejmujący studia w 
Uniwersytecie Wrocławskim wnoszą opłatę za studia (tzw. czesne). 

Wysokość czesnego jest różna w zależności od kierunku studiów i można ją sprawdzić 
www.rekrutacja.uni.wroc.pl pod wybranym kierunkiem w zakładce „opłaty”. 

Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, jeżeli uzyskał stypendium w ramach jednego z 
programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). 

Kandydaci, którzy otrzymają stypendium w ramach jednego z programów Narodowej Agencji 
Wymiany Akademickiej (NAWA) są zwolnieni z całości (lub części) opłat za kształcenie na zasadach 
określonych w decyzji ministra lub dyrektora NAWA (lub w skierowaniu na studia). 

Uwaga: jeżeli kandydat ubiegał się o przyznanie stypendium NAWA, a ostatecznie go nie otrzymał i 

nie posiada innych uprawnień do podjęcia studiów bez odpłatności, będzie zobowiązany do 
płacenia czesnego. 

 



Kierunek studiów: INFORMATYKA  

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

 (3-letnie licencjackie)    

studia pierwszego stopnia (3,5-letnie inżynierskie)  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki  

 

 NOWA MATURA  

• W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów 

maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.  

• Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, 

pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.  

• Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod 

uwagę brany będzie wynik korzystniejszy. 

• Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli 

kandydat nie zdawał na maturze informatyki, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, 

ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego. 

                                                                                                                                                                         

Przedmiot  Współczynnik 
dla poziomu 

podstawowego  

Współczynnik 
dla poziomu 

rozszerzonego  

informatyka    0,5   1  

matematyka*   0,5   2  

Przedmiot (jeden do wyboru)  fizyka lub fizyka i 
astronomia, matematyka, 

informatyka  

 0,25   0,5  

Język obcy nowożytny (pisemny)  dowolny   0,2   0,4  

  

* Na studia będą kwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 115 punktów rekrutacyjnych 

oraz co najmniej 30 procent punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie 

rozszerzonym lub co najmniej 70 procent punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na 

poziomie podstawowym. 

  

STARA MATURA  

Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu 

(egzamin ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu 

zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 31 stycznia 2019 r. na stronie 

internetowej Wydziału.  

  

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI UZYSKANE ZA GRANICĄ  

Kandydaci przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin ustny lub 

pisemny) oraz zakres egzaminu zostanie podany kandydatom do wiadomości do dnia 

31 stycznia 2019 r. na stronie internetowej Wydziału.  

 

 

 

 

 

 

 Kierunek studiów: INFORMATYKA  

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki  

  



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

lub inżyniera w obszarze nauk ścisłych lub technicznych, którzy mają zaliczony język 

angielski na poziomie przynajmniej A2. Kryterium kwalifikacji kandydatów stanowi wynik 

egzaminu wstępnego. Egzamin wstępny: pisemny, w zakresie przedmiotów: metody 

programowania, matematyka dyskretna, algorytmy i struktury danych oraz analiza 

numeryczna z programu studiów I stopnia na kierunku informatyka na 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 kandydatów jest tworzona 

na podstawie sumy uzyskanych punktów. Egzamin uważa się za zdany jeśli kandydat 

otrzyma co najmniej 120 punktów.  

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunkach Informatyka lub Indywidualne 

Studia Informatyczno-Matematyczne na Wydziale Matematyki i Informatyki 

Uniwersytetu Wrocławskiego, mający któreś z przedmiotów obowiązkowych zaliczone na 

poziomie rozszerzonym mogą na swój wniosek uzyskać punkty rekrutacyjne według 

następującej skali: przedmiot zaliczony z oceną dostateczną: 50 pkt; dost+: 62,5 pkt; 

dobrą: 75 pkt; dobrą+: 87,5 pkt; bardzo dobrą: 100 pkt. Części egzaminu 

odpowiadającej przedmiotowi, za który w powyższy sposób kandydat uzyskał punkty 

rekrutacyjne, nie zdaje on na egzaminie.  

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICA 

Egzamin pisemny. 

  

 

 

Kierunek studiów: INFORMATYKA  

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (1,5-roczne magisterskie)  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Forma studiów: stacjonarna  

Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki  

  

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

nauk ścisłych lub technicznych, którzy mają zaliczony 

język angielski na poziomie przynajmniej A2. Kryterium kwalifikacji kandydatów stanowi 

wynik egzaminu wstępnego. Egzamin wstępny: pisemny, w zakresie przedmiotów: 

metody programowania, matematyka dyskretna, algorytmy i struktury danych oraz 

analiza numeryczna z programu stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku 

informatyka na 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.  

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunkach Informatyka lub Indywidualne 

Studia Informatyczno-Matematyczne na Wydziale Matematyki i Informatyki 

Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy mający któreś z przedmiotów obowiązkowych 

zaliczone na poziomie rozszerzonym mogą na swój wniosek uzyskać punkty rekrutacyjne 

według następującej skali: przedmiot zaliczony z oceną dostateczną: 50 pkt; dost+: 

62,5 pkt; dobrą: 75 pkt; dobrą+: 87,5 pkt; bardzo dobrą: 100 pkt. Części egzaminu 

odpowiadającej przedmiotowi, za który w powyższy sposób kandydat uzyskał punkty 

rekrutacyjne, nie zdaje on na egzaminie.  

  

 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICA 

Egzamin pisemny. 

 

 


