
Program dni adaptacyjnych dla studentów I roku matematyki 

na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

28 września 2017 r. (czwartek), godz. 12:00, Instytut Matematyczny, sala HS – spotkanie 

informacyjne dla studentów I roku z dyrekcją Instytutu Matematycznego. 

 

28 września 2017 r. (czwartek), godz. 14:00, Instytut Informatyki Uniwersytetu 

Wrocławskiego (tuż obok IM), sala 25 – immatrykulacja. 

 

29 września 2017 r. (piątek), godz. 10:00 – 12:00, Instytut Matematyczny, sale HS, WS 

(język angielski), EM (pozostałe języki) – test kwalifikacyjny z języków obcych. 

 

Szkolenie BHP odbędzie się w postaci e-learningu. 

 

Co to jest? 

 

Spotkanie z dyrekcją IM – dużo ważnych informacji, obecność w zasadzie niezbędna. 

 

Immatrykulacja – jest to uroczyste złożenie ślubowania. Dopiero po nim oficjalnie stajecie się studentami. Obecność 

obowiązkowa. 

  

Test kwalifikacyjny z języków obcych – obowiązkowy. 

Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

(SPNJO), następnie zapisać na test w terminie od 1.09. do 24.09.2017 do godz. 23.59. 

 

Student musi wybrać, który język obcy będzie realizował na studiach (do osiągnięcia poziomu B2 II) i napisać z niego 

test kwalifikacyjny. SPNJO zaleca, by wybrać język, który zna się najlepiej, bo lektoraty nie zaczynają się od podstaw. 

Jednak w Instytucie Matematycznym ważniejsze jest to, którą specjalność student zamierza realizować. Studenci, 

którzy planują realizować jakąkolwiek specjalność różną od nauczycielskiej, muszą wybrać język angielski. Studenci, 

którzy planują realizować specjalność nauczycielską muszą wybrać język angielski lub język niemiecki. Studenci, 

planujący ukończyć studia matematyczne bez specjalności, mogą wybrać dowolny dostępny język obcy nowożytny: 

(angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski). 

 

Test ze wszystkich języków odbędzie się w tym samym czasie, 29 września 2017 r. w godz. 10:00 – 12:00.  

 

Jak widać, silnie preferowana jest nauka języka angielskiego. Osoby, które (bardzo) słabo napiszą językowy test 

kwalifikacyjny, muszą we własnym zakresie podnieść poziom wybranego języka przed rozpoczęciem lektoratów (2. 

semestr), by móc efektywnie w nich uczestniczyć. 

 

Wszystkie szczegóły dotyczące nauki języków obcych dla studentów rozpoczynających studia licencjackie w roku 

akademickim 2017/2018 oraz dokładne informacje na temat tego, kto jest zwolniony z testu kwalifikacyjnego można 

znaleźć tutaj. 

 

Ogólne informacje, dotyczące lektoratów z języków obcych można znaleźć tutaj.  

 

Szkolenie BHP – obowiązkowe, informacje szczegółowe pojawią się na początku roku. 

https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/
https://www.math.uni.wroc.pl/sites/default/files/matematyka_jobce_17_18.pdf
https://www.math.uni.wroc.pl/sites/default/files/lektoraty_zasadyogolne_117_2015.pdf

