
 

UCHWAŁA Nr 88/2010 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 22 grudnia 2010 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 39/2010  

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2010 r.  

w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów  

w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 

 

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz  

§ 43 ust. 2 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego postanawia się co następuje: 

 

§ 1 

 

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza zmiany do Uchwały Nr 39/2010 Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji 

na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012: 

 

1/ zmienia się zasady rekrutacji na stacjonarne studia II stopnia na kierunku matematyka, 

prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki, na zasady w poniższym w brzmieniu: 

 

„O przyjęcie na studia drugiego stopnia na danej specjalności mogą się ubiegać kandydaci 

posiadający co najmniej tytuł licencjata lub równorzędny, o ile zaliczyli podstawowe wykłady z 

Logiki i teorii mnogości, Analizy matematycznej, Algebry liniowej, Algebry abstrakcyjnej oraz 

Rachunku prawdopodobieństwa. Kandydaci oprócz wymaganych dokumentów składanych na 

studia, powinni dołączyć odpis indeksu z uczelni, na której kandydat dotychczas studiował lub 

suplement do dyplomu. 

Egzamin wstępny: pisemny, obejmujący program studiów pierwszego stopnia na kierunku 

matematyka na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie przedmiotów: Wstęp do matematyki, 

Analiza matematyczna, Algebra liniowa, Algebra abstrakcyjna i Rachunek prawdopodobieństwa. 

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.”; 

 

2/ zawiesza się rekrutację na niestacjonarne (zaoczne) studia I stopnia na kierunku chemia. 
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§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Przewodniczący Senatu 

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

 prof. dr hab. Marek Bojarski 


