
Uchwała Nr 6/2023 

Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 14 lutego 2023 r. 

 

 

 

zawierająca  propozycje warunków rekrutacji na studia rozpoczynające się w 

roku akademickim 2024/2025 

 

 
Na podstawie § 38 ust.1 pkt 2, lit. f) Uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Rada Wydziału Matematyki i Informatyki proponuje warunki rekrutacji na 

kierunki prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki ,zgodnie z załącznikami do 

niniejszej uchwały.  

Załączniki Nr 1 - określa warunki rekrutacji obywateli polskich. 

Załącznik Nr 2 -  określa warunki rekrutacji cudzoziemców. 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Wydziału 

            Prof. dr hab. Tomasz Jurdziński 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

 

Kierunek studiów: DATA SCIENCE 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki 
 
DYPLOM POLSKI  
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej tytuł 

licencjata lub równorzędną kwalifikację pierwszego stopnia w dziedzinie nauk  ścisłych i 
przyrodniczych lub w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych   legitymujący się znajomością 
języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2. Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego 
jest dokument, o którym mowa w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 
Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. Punktacja kandydatów zostanie 
wyliczona według wzoru:  

(S-3)*12.5+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 75  pkt. Podczas egzaminu 
sprawdzana będzie wiedza w zakresie trzech, wybranych przez kandydata, z czterech  działów: 
Statystyka i modele liniowe, Rachunek prawdopodobieństwa, Sztuczna inteligencja, Wstęp do 
informatyki. 
  

Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia prowadzone na Wydziale Matematyki i 
Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego nie wcześniej niż 16 miesięcy przed terminem zamknięcia 
rejestracji na studia oraz uzyskali średnią ocen co najmniej 4.5 otrzymują maksymalną liczbę 100 
punktów rekrutacyjnych. Kandydaci, którzy ukończyli powyższe studia ze średnią niższą niż 4, 5 
mogą przed egzaminem wnioskować o przepisanie ocen (odpowiednio je skalując do 0-25 punktów) 

z zaliczonych w czasie studiów przedmiotów należących do jednego, dwóch lub trzech z 
wymienionych wyżej działów objętych egzaminem wstępnym jako wynik egzaminu z tego działu. 
Przy tym, jako wynik egzaminu z działu ,,Statystyka i modele liniowe” może być uznana średnia 
ocen z przedmiotów ,,Statystyka” oraz ,,Modele liniowe”, a jako wynik egzaminu z działu ,,Wstęp do 
informatyki” może być uznana ocena z przedmiotu ,,Algorytmy i struktury danych” (wszystkie oceny 
przeskalowane odpowiednio). 

 
DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 
Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej z wyników pisemnego egzaminu 
kwalifikacyjnego ocenionego w skali od 0 do 75  pkt. Punktacja zostanie wyliczona według wzoru: 
 
W*4/3 
 

gdzie W to wynik pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego. 
 
Podczas egzaminu sprawdzana będzie wiedza w zakresie trzech, wybranych przez kandydata, z 
czterech  działów: „Statystyka i modele liniowe”, „Rachunek prawdopodobieństwa”, „Sztuczna 
inteligencja”, „Wstęp do informatyki”.  
 
 

 
 
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 

● 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. 

● Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.  



Przedmiot Współczynnik 

dla poziomu 
podstawoweg

o 

Współczynnik 

dla poziomu 
rozszerzonego 

informatyka - 0,5 

matematyka - 2,0 

przedmiot (jeden do wyboru): fizyka, informatyka, matematyka - 1,5 

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

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

MATURA ZAGRANICZNA 
Kandydaci przystępują do pisemnego testu kwalifikacyjnego z matematyki na poziomie polskiej 
szkoły średniej. 
Egzamin składa się z 30 zadań, a każde zadanie z 4 podpunktów. Zadania oceniane są niezależnie. 

Za każde z zadań można otrzymać 0-100 punktów. Jeśli odpowiedzi na wszystkie 4 podpunkty w 
ramach jednego zadania są poprawne, to za to zadanie otrzymuje się 100 punktów. Za 3 poprawne 

odpowiedzi otrzymuje się 10 punktów. Za 1 lub 2 poprawne odpowiedzi otrzymuje się odpowiednio 
1 i 2 punkty. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat otrzymał co najmniej 2000 punktów. 

 

 

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 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. 

● 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 

podstawoweg

o 

Współczynnik 
dla poziomu 

rozszerzonego 

informatyka – 1 

matematyka* – 2 

Przedmiot (jeden do wyboru) fizyka, matematyka, 

informatyka 

– 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. 
 
MATURA ZAGRANICZNA 
Kandydaci przystępują do pisemnego testu kwalifikacyjnego z matematyki na poziomie polskiej 
szkoły średniej. 



Egzamin składa się z 30 zadań, a każde zadanie z 4 podpunktów. Zadania oceniane są niezależnie. 

Za każde z zadań można otrzymać 0-100 punktów. Jeśli odpowiedzi na wszystkie 4 podpunkty w 
ramach jednego zadania są poprawne, to za to zadanie otrzymuje się 100 punktów. Za 3 poprawne 
odpowiedzi otrzymuje się 10 punktów. Za 1 lub 2 poprawne odpowiedzi otrzymuje się odpowiednio 

1 i 2 punkty. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat otrzymał co najmniej 1500 punktów.  
 
Kierunek studiów: INFORMATYKA 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki 

 
DYPLOM POLSKI 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać kandydaci z tytułem licencjata lub inżyniera 
w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych, którzy 
mają zaliczony język angielski na poziomie przynajmniej A2. Kryterium kwalifikacji kandydatów 
stanowi wynik pisemnego egzaminu wstępnego, składającego się z trzech części obejmujących 

zakres materiału przedmiotów:  

• Matematyka dyskretna M,  
• Algorytmy i struktury danych M oraz  
• Analiza numeryczna M  

z programu studiów I stopnia na kierunku Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim. Szczegółowy 
opis zakresu materiału znajduje się w sylabusach wymienionych przedmiotów. Każda część 
egzaminu jest oceniana w skali 0–100 punktów. Lista rankingowa kandydatów jest tworzona na 

podstawie sumy uzyskanych punktów. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat otrzymał co 
najmniej 100 punktów. Kandydaci, którzy zaliczyli niektóre z wyżej wymienionych przedmiotów 
podczas studiów pierwszego stopnia na kierunkach Informatyka lub Indywidualne Studia 
Informatyczno-Matematyczne na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego 
mogą ubiegać się o zwolnienie z odpowiadających im części egzaminu wstępnego, składając przed 
egzaminem odpowiednie podanie. Punkty rekrutacyjne za te części egzaminu przyznaje się wówczas 
na podstawie ocen uzyskanych na zaliczenie odpowiadających im przedmiotów według następującej 

skali:  
 

Przedmiot zaliczony na ocenę Punkty rekrutacyjne 

3,0 50 

3,5 62,5 

4,0 75 

4,5 87,5 

5,0 100 

 
DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 
Kryterium kwalifikacji kandydatów stanowi wynik pisemnego egzaminu wstępnego, składającego się 
z trzech części obejmujących zakres materiału przedmiotów:  

• Matematyka dyskretna M,  
• Algorytmy i struktury danych M oraz  
• Analiza numeryczna M  

z programu studiów I stopnia na kierunku Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim. Szczegółowy 
opis zakresu materiału znajduje się w sylabusach wymienionych przedmiotów. Każda część 
egzaminu jest oceniana w skali 0–100 punktów. Lista rankingowa kandydatów jest tworzona na 

podstawie sumy uzyskanych punktów. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat otrzymał co 
najmniej 100 punktów. 

 
Kierunek studiów: INFORMATYKA 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (1,5-roczne magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki 
 
DYPLOM POLSKI 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać kandydaci z tytułem inżyniera w dziedzinie 
nauk ścisłych i przyrodniczych lub w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych, którzy mają 
zaliczony język angielski na poziomie przynajmniej A2.  



Kryterium kwalifikacji kandydatów stanowi wynik pisemnego egzaminu wstępnego, składającego się 

z trzech części obejmujących zakres materiału przedmiotów:  
• Matematyka dyskretna M,  
• Algorytmy i struktury danych M oraz  

• Analiza numeryczna M  
z programu studiów I stopnia na kierunku Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim. Szczegółowy 
opis zakresu materiału znajduje się w sylabusach wymienionych przedmiotów. Każda część 
egzaminu jest oceniana w skali 0–100 punktów. Lista rankingowa kandydatów jest tworzona na 
podstawie sumy uzyskanych punktów. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat otrzymał co 
najmniej 100 punktów. Kandydaci, którzy zaliczyli niektóre z wyżej wymienionych przedmiotów 
podczas studiów pierwszego stopnia na kierunkach Informatyka lub Indywidualne Studia 

Informatyczno-Matematyczne na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego 
mogą ubiegać się o zwolnienie z odpowiadających im części egzaminu wstępnego, składając przed 
egzaminem odpowiednie podanie. Punkty rekrutacyjne za te części egzaminu przyznaje się wówczas 
na podstawie ocen uzyskanych na zaliczenie odpowiadających im przedmiotów według następującej 
skali:  

 

Przedmiot zaliczony na ocenę Punkty rekrutacyjne 

3,0 50 

3,5 62,5 

4,0 75 

4,5 87,5 

5,0 100 

 
DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 
Kryterium kwalifikacji kandydatów stanowi wynik pisemnego egzaminu wstępnego, składającego się 
z trzech części obejmujących zakres materiału przedmiotów:  

• Matematyka dyskretna M,  
• Algorytmy i struktury danych M oraz  

• Analiza numeryczna M  
z programu studiów I stopnia na kierunku Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim. Szczegółowy 
opis zakresu materiału znajduje się w sylabusach wymienionych przedmiotów. Każda część 
egzaminu jest oceniana w skali 0–100 punktów. Lista rankingowa kandydatów jest tworzona na 
podstawie sumy uzyskanych punktów. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat otrzymał co 
najmniej 100 punktów. 

 

 

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 
● 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 - 2 

Przedmiot  
(jeden do wyboru) 

fizyka , matematyka, 
informatyka 

- 1 

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

 
MATURA ZAGRANICZNA 



Kandydaci przystępują do pisemnego testu kwalifikacyjnego z matematyki na poziomie polskiej 

szkoły średniej. 
Egzamin składa się z 30 zadań, a każde zadanie z 4 podpunktów. Zadania oceniane są niezależnie. 
Za każde z zadań można otrzymać 0-100 punktów. Jeśli odpowiedzi na wszystkie 4 podpunkty w 

ramach jednego zadania są poprawne, to za to zadanie otrzymuje się 100 punktów. Za 3 poprawne 
odpowiedzi otrzymuje się 10 punktów. Za 1 lub 2 poprawne odpowiedzi otrzymuje się odpowiednio 
1 i 2 punkty. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat otrzymał co najmniej 1000 punktów.  
 
Kierunek studiów: MATEMATYKA 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki 
 
DYPLOM POLSKI 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać kandydaci posiadający dyplom licencjacki, 
dyplom inżynierski bądź dyplom jednolitych studiów magisterskich. Egzamin wstępny: pisemny, 

obejmujący program studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka na Uniwersytecie 

Wrocławskim. 
W szczególności kandydat powinien posiadać kompetencje określone efektami uczenia się 
realizowanymi na podstawowych wykładach z logiki i teorii mnogości, analizy matematycznej, 
algebry liniowej i algebry, równań różniczkowych, rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki. 
Program studiów i sylabusy dostępne 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 
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. 

W szczególności kandydat powinien posiadać kompetencje określone efektami uczenia się 
realizowanymi na podstawowych wykładach z logiki i teorii mnogości, analizy matematycznej, 

algebry liniowej i algebry, równań różniczkowych, rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki. 
Program studiów i sylabusy dostępne 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. 

 

http://www.math.uni.wroc.pl/
http://www.math.uni.wroc.pl/


Załącznik Nr 2 

 

 

 

Kierunek studiów: DATA SCIENCE 

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (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 dziedzinie nauk 
ścisłych i przyrodniczych lub w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Od kandydatów 

wymagane jest posiadanie wiedzy w zakresie podstaw rachunku prawdopodobieństwa i statystyki 
oraz podstaw informatyki. 
Procedura rekrutacyjna obejmuje trzy      etapy: 
Etap 1 

Rejestracja i złożenie dokumentów      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, informatyki lub matematyki (w tym np. informacje o uczestnictwie w realizacji 
projektów, wygłoszonych prezentacjach na konferencjach, zamieszczonych projektach na GitHub), 

     Komisja Rekrutacyjna dokona oceny kandydatów (w skali 0 – 4     0 punktów) uwzględniając: 
– przebieg zrealizowanych studiów (0 – 20 punktów) 
– podanie/ list motywacyjny (w tym opis dotychczasowych osiągnięć akademickich/naukowych) 
(0 – 20 punktów) 
      

Etap 2 
Do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowanych zostaną kandydaci      znajdujący      się na 20 
najwyższych pozycjach na liście rankingowej. Komisja Rekrutacyjna skontaktuje się z kandydatami 
zakwalifikowanymi do drugiego etapu procesu rekrutacyjnego i przekaże im zestaw zadań z 

matematyki i programowania do samodzielnego rozwiązania w trybie off-line. Nadesłane przez 

kandydatów rozwiazania tych zadań będą ocenione w skali 0-30 punktów.      
Etap 3      
 

Rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci, którzy zdobędą co najmniej 10 punktów za rozwiązania zadań w 

Etapie 2, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która            będzie      przeprowadzona 
zdalnie     . 
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 – 3     0 punktów.  

 

W oparciu o końcową listę rankingową kandydatów obejmującą sumę punktów z trzech      etapów 
procesu rekrutacyjnego (0 – 100 punktów) ustalona zostanie lista przyjętych w ramach limitu miejsc 
na studia, przy czym przyjęci zostaną wyłącznie kandydaci, którzy osiągną minimalny próg 65 
punktów.      
 

 

 



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 

Kandydaci przystępują do pisemnego testu kwalifikacyjnego z matematyki na poziomie polskiej 

szkoły średniej.  

Test kwalifikacyjny składa się z 30 zadań, a każde zadanie z 4 podpunktów. Zadania oceniane są  

niezależnie. Za każde z zadań można otrzymać 0-100 punktów. Jeżeli odpowiedzi na wszystkie 4 

podpunkty w ramach jednego zadania są poprawne, to za to zadanie otrzymuje się 100 punktów. Za 

3 poprawne odpowiedzi otrzymuje się 10 punktów. Za 1 lub 2 poprawne odpowiedzi otrzymuje się 

odpowiednio 1 i 2 punkty. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat otrzymał co najmniej 2000 

punktów. 

 

 

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 

 

Kandydaci przystępują do pisemnego testu kwalifikacyjnego z matematyki na poziomie polskiej 

szkoły średniej. 

Test kwalifikacyjny składa się z 30 zadań, a każde zadanie z 4 podpunktów. Zadania oceniane są  

niezależnie. Za każde z zadań można otrzymać 0-100 punktów. Jeżeli odpowiedzi na wszystkie 4 

podpunkty w ramach jednego zadania są poprawne, to za to zadanie otrzymuje się 100 punktów. Za 

trzy poprawne odpowiedzi otrzymuje się 10 punktów, a za jedną lub dwie poprawne odpowiedzi 

odpowiednio 1 i 2 punkty. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat otrzymał co najmniej 1500 

punktów. 

 

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 dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub w dziedzinie nauk inżynieryjno-

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

kwalifikacji kandydatów stanowi wynik pisemnego egzaminu wstępnego składającego się z trzech 

części obejmujących zakres materiału przedmiotów:  

● matematyka dyskretna M,  



● algorytmy i struktury danych M, 

● analiza numeryczna M  
z programu studiów I stopnia na kierunku informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim.  

Szczegółowy opis zakresu materiału znajduje się w sylabusach wymienionych przedmiotów na 

stronie: http://www.ii.uni.wroc.pl.  

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 100 punktów. 

Kandydaci, którzy zaliczyli niektóre z wyżej wymienionych przedmiotów podczas studiów 

pierwszego stopnia  na kierunkach Informatyka lub Indywidualne Studia Informatyczno-

Matematyczne na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego mogą ubiegać 

się o zwolnienie z odpowiadających im części egzaminu wstępnego, składając przed egzaminem 

odpowiednie podanie. Punkty rekrutacyjne za te części egzaminu przyznaje się wówczas na 

podstawie ocen uzyskanych na zaliczenie odpowiadających im przedmiotów 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.  

 

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 

dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, którzy 

mają zaliczony język angielski na poziomie przynajmniej A2. Kryterium kwalifikacji kandydatów 

stanowi wynik pisemnego egzaminu wstępnego składającego się z trzech części obejmujących 

zakres materiału przedmiotów:  

● matematyka dyskretna M,  

● algorytmy i struktury danych M, 
● analiza numeryczna M  

z programu studiów I stopnia na kierunku informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim.  

Szczegółowy opis zakresu materiału znajduje się w sylabusach wymienionych przedmiotów na 

stronie: http://www.ii.uni.wroc.pl.  

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 100 punktów. 

Kandydaci, którzy zaliczyli niektóre z wyżej wymienionych przedmiotów podczas studiów 

pierwszego stopnia  na kierunkach Informatyka lub Indywidualne Studia Informatyczno-

Matematyczne na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego mogą ubiegać 

się o zwolnienie z odpowiadających im części egzaminu wstępnego, składając przed egzaminem 

odpowiednie podanie. Punkty rekrutacyjne za te części egzaminu przyznaje się wówczas na 

podstawie ocen uzyskanych na zaliczenie odpowiadających im przedmiotów 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.  

 

 

 

 

http://www.ii.uni.wroc.pl/
http://www.ii.uni.wroc.pl/


Kierunek studiów: MATEMATYKA 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Forma studiów: stacjonarna 

Jednostka prowadząca: Wydział Matematyki i Informatyki 

 

Kandydaci przystępują do pisemnego testu kwalifikacyjnego z zakresu matematyki na poziomie 

polskiej szkoły średniej. 

Test kwalifikacyjny składa się z 30 zadań, a każde zadanie z 4 podpunktów. Zadania oceniane są  

niezależnie. Za każde z zadań można otrzymać 0-100 punktów. Jeżeli odpowiedzi na wszystkie 4 

podpunkty w ramach jednego zadania są poprawne, to za to zadanie otrzymuje się 100 punktów. Za 

trzy poprawne odpowiedzi otrzymuje się 10 punktów. Z jedną lub dwie poprawne odpowiedzi 

otrzymuje się  odpowiednio 1 i 2 punkty. Egzamin uważa się za zdany, jeżeli kandydat otrzymał co 

najmniej 1000 punktów. 

 

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. 

W szczególności kandydat powinien posiadać kompetencje określone efektami uczenia się 

realizowanymi na podstawowych wykładach z logiki i teorii mnogości, analizy matematycznej, 

algebry liniowej i algebry, równań różniczkowych, rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki. 

Program studiów i sylabusy dostępne są 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. 

 

 

 

http://www.math.uni.wroc.pl/

