
Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki 

z dnia 27 września 2016 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Rady Wydziału WMiI z dnia 19 stycznia 2016  

(program kształcenia na studiach kierunku matematyka) 

 

 

1.  W programie kształcenia na kierunku matematyka  uchwalonym uchwałą Rady Wydziału z  
dnia 19 stycznia 2016 roku dokonuje się następujących zmian: 

 

1.1. W tabeli 2.9. (Przedmioty wymagane do realizacji modułu specjalnościowego dla 

specjalności Matematyka nauczycielska, studia licencjackie) zmienia się nazwę 
przedmiotu  Psychologiczno-pedagogiczne podstawy edukacji w szkole podstawowej na 

Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela w szkole podstawowej. 
1.2. W tabeli 3.11. (Przedmioty wymagane do realizacji modułu specjalnościowego dla 

specjalności Matematyka nauczycielska, studia magisterskie) zmienia się nazwę 
przedmiotu  Psychologiczne podstawy edukacji w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej 

na Psychologia dla nauczycieli gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. 
1.3. W tabeli 3.11. (Przedmioty wymagane do realizacji modułu specjalnościowego dla 

specjalności Matematyka nauczycielska, studia magisterskie) zmienia się nazwę 
przedmiotu  Pedagogiczne podstawy edukacji w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej 

na Pedagogika dla nauczycieli gimnazjum  i szkół ponadgimnazjalnych. 

 

1.4. Tabela 2.10 (Wymagania do zaliczenia semestrów)  zostaje zamieniona poniższą 
tabelą: 

Tabela 2.10. Wymagania do zaliczenia semestrów  

Semestr 1:  

Co najmniej 25 punktów oraz zaliczone przedmioty:  

• Wstęp do matematyki (R) lub Kombinatoryka (R)  

• Analiza matematyczna 1 (I, 1 P) 

• Algebra liniowa 1 (1R) 

Semestr 2:  

Co najmniej 60 punktów oraz zaliczone przedmioty:  

• Analiza matematyczna 2 (II, 2P)  

• Algebra liniowa 2 (2 R) 

• Kombinatoryka (R) 

•  Wstęp do matematyki (R)  

Semestr 3:  Co najmniej 90 punktów  

Semestr 4:  Co najmniej 120 punktów  

Semestr 5:  Co najmniej 150 punktów  

Semestr 6:  Co najmniej 171 punktów   

  

 

 

 

 

 



1.5. Tabela 2.11 (Minimalne wymagania do zaliczenia semestrów) wraz z opisem 
zostaje usunięta. 
1.6. Punkt 2.6. (Skreślenie z listy studentów) przyjmuje postać następującą:   

Uznaje się, że student nie robi postępów w nauce, co może być podstawą skreślenia 
go z listy studentów, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:  

1.     dwukrotnie nie zaliczy tego samego przedmiotu obowiązkowego (Przedmioty z 
Tab. 2.1 oraz Rachunek prawdopodobieństwa 1 (lub Teoria prawdopodobieństwa 1) 
i Równania różniczkowe 1).   
2.     po pierwszym semestrze – gdy nie spełni, określonych przez Dziekana,  
minimalnych warunków wpisu na semestr drugi.  
3.     po drugim semestrze – gdy nie spełni warunków powtórnego wpisu na semestr 
drugi, określonych uchwałą Rady Wydziału.    
4.     po semestrach 3,4,5,6 – gdy zgromadzi w tym semestrze zerową liczbę punktów 
lub ponownie nie zaliczy danego semestru.  

 
 

 
 

2. W programie kształcenia na kierunku matematyka  uchwalonym uchwałą Rady Wydziału z  
dnia  21 maja 2013 roku (z późniejszymi zmianami) dokonuje się następujących zmian: 

 

2.1. Tabela 2.10 (Minimalne wymagania do zaliczenia semestrów) wraz z opisem 
zostaje usunięta. 
 

 

 
 

 


