
Uchwała Rady Wydziału MiNI nr 7/III/2005 z dn. 8.12.2005 r. w sprawie zasad 
przyjmowania na studia II stopnia na kierunku Matematyka w roku 2006. 

1. Wydział MiNI przeprowadza otwartą rekrutację na studia II stopnia na kierunku Matematyka. Stu-
dia trwają cztery semestry i  rozpoczynają się 1 października 2006. W roku akademickim 
2006/2007 Wydział oferuje 30 miejsc. 

2. Prawo ubiegania się o przyjęcie przysługuje  absolwentom studiów wyższych legitymującym się 
w dniu egzaminu dyplomem ich ukończenia, pod warunkiem, że ich dotychczasowe przygotowa-
nie umożliwia spełnienie standardów nauczania dla kierunku Matematyka.  

3. Przyjęcia na studia II stopnia uzupełniające odbywają się na podstawie postępowania kwalifika-
cyjnego. Postępowanie to przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana Wydzia-
łu MiNI. 

4. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów: 
 pisemnego sprawdzianu kwalifikacyjnego; 
 rozmowy kwalifikacyjnej. 

Oba etapy będą oceniane w skali 0 – 5 pkt. 

5. Podczas sprawdzianu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien wykazać się 
znajomością materiału na poziomie studiów licencjackich z matematyki  obowiązującym na Wy-
dziale MiNI z: 

 analizy matematycznej;   
 algebry i geometrii; 
 logiki i teorii mnogości; 
 rachunku prawdopodobieństwa; 
 równań różniczkowych zwyczajnych. 

6. Absolwenci dziennych studiów licencjackich z Matematyki na Wydziale MiNI przystępujący do 
postępowania kwalifikacyjnego nie później niż 12 miesięcy od  daty uzyskania dyplomu licencjata 
na tych studiach mogą być (na własną prośbę) zwolnieni z części pisemnej postępowania kwalifi-
kacyjnego i w takim przypadku uzyskują za tę część ocenę równą ich średniej ważonej ocenie 
z dotychczasowych studiów.  

7. O ostatecznym przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej według sumy ocen 
z obu etapów postępowania kwalifikacyjnego, w kolejności od najwyższej do najniższej oceny. 

8. Kandydat może zostać przyjęty na studia II stopnia warunkowo (tzn. w ciągu I-go roku studiów 
musi uzupełnić wskazane przedmioty z zakresu studiów licencjackich – pod rygorem skreślenia 
z listy studentów). 

9. Ustala się następujące terminy rekrutacji na rok akademicki 2006/2007: 
 składanie dokumentów:     do dnia  30 czerwca 2006; 
 sprawdzian kwalifikacyjny:     3 lipca  2006; 
 lista dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej:  5 lipca 2006; 
 rozmowa kwalifikacyjna:      10 lipca 2006; 
 ogłoszenie listy przyjętych:     12 lipca 2006. 

 
10. Jeżeli limit miejsc nie zostanie wypełniony w wyżej ustalonym terminie, to Dziekan Wydziału MiNI  

może zarządzić dodatkową rekrutację we wrześniu 2006 r. 
11.  
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