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2. Liczba studentów na poszczególnych latach (z rozróżnieniem 
specjalności)

pierwszy stopień drugi stopień
specjalność (I stopień) I.1 I.2 I.3 II.1 II.2 specjalność (II stopień)

mat. w ekonomii 68 67 82 31 mat. finansowa
mat. stosowana 60 30 21 9 mat. stosowana
mat. teoretyczna 11 16 14 10 mat. teoretyczna
mat. ogólna 18 16 2 2 mat. ang./mat. ogólna
biomatematyka 12 8
mat. komputerowa 13 11 0 3 mat. komputerowa

9 2 mat. nauczycielska
inna specj. lub brak 297 0 0 0 4 inna specj.
RAZEM 297 182 148 128 61 RAZEM
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3. Ogólna ocena programu studiów (z wyszczególnieniem 
podstawowych zalet i potencjalnych wad).

W  ocenie  zespołu  obecny  program  studiów  gwarantuje  osiągnięcie  efektów  kształcenia 
wymienionych w Wykazie uchwalonym przez Radę Wydziału MiI UJ. Mimo to, program 
studiów podlega obserwacji i analizie, ewoluuje i jest doskonalony. Do podstawowych zalet 
należą:

• plan  studiów  dopasowany  do  poziomu  wiedzy  absolwentów  szkół  średnich 
(w szczególności, kursy trudniejsze zaplanowane w późniejszych latach studiów);

• kursy  uruchamiane  na  specjalne  życzenie  studentów  (np.  Geometria  przestrzeni 
Banacha, Elementy teorii przestrzeni metrycznych; wcześniej Teoria reprezentacji);

• poszerzanie oferty o nowe kursy ekonomiczno-matematyczne.
Mimo  to,  w  opinii  piszących  raport,  plan  kursu  analiza  matematyczna  dla  I  roku  jest 
przeładowany  ilością  materiału,  zwłaszcza  w  porównaniu  z  ubogim  (współcześnie) 
programem matematyki w szkole średniej.  Z tego wzlędu plan ww. kursu powinien zostać 
zmieniony i rozłożony na trzy lub cztery (a nie dwa) semestry.  Obecnie trwają prace nad 
właściwym  rozwiązaniem  tego  problemu,  z uwzględnieniem  skorelowania  rachunku 
całkowego z kursami teorii miary i całki, rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki.
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4. Krótkie  omówienie  sugestii  zmian  programowych  zgłasza-
nych przez pracowników i studentów (z komentarzem doty-
czącym wprowadzania lub nie).

Studenci  i  nauczyciele  akademiccy prowadzący zajęcia  na kierunku matematyka  zgłaszali 
w roku 2012/13 następujące sugestie związane z programem studiów matematycznych:

1) Zmiany treści sylabusów kursów algebra liniowa z geometrią 1 i 2, wstęp do rachunku 
prawdopodobieństwa, rachunek prawdopodobieństwa 1, matematyka dyskretna (wersja 
zaawansowana).

2) Wprowadzenie egzaminu na koniec kursu algebra liniowa 1 oraz analiza matematyczna 
3 (postulat zgłaszany przez koordynatorów kursów).

3) Poszerzenie  oferty  kursów  specjalistycznych  do  wyboru  dla  studentów  studiów  II 
stopnia  z  zakresu  matematyki  finansowej  (zgłaszany  przez  studentów  specjalności 
matematyka w ekonomii kończących studia I stopnia).

4) Wprowadzenie kursu języka angielskiego w naukach matematycznych.
5) Przeniesienie  jednego  z  kursów  przewidzianych  programem  studiów  specjalności 

matematyka (studia II stopnia) z semestru pierwszego na drugi w celu zrównoważenia 
liczby godzin i egzaminów w obu semestrach studiów na pierwszym roku.

6) Zmiana punktacji ECTS lub formy potwierdzania efektów kształcenia kilku kursów w 
celu  ujednolicenia  zasad  potwierdzania  efektów  (na  studiach  I  stopnia:  programy 
użytkowe, na studiach II stopnia: historia matematyki).

7) Wprowadzenie do oferty studiów kursu SAS.
8) Wprowadzenie do oferty kilku podstawowych kursów w języku angielskim, które mogą 

stanowić fundament oferty dla cudzoziemców planujących studia matematyczne na UJ 
lub  studentów  przyjeżdżających  na  krótki  (jedno-dwusemestralne)  pobyt  w  ramach 
Erasmusa.

9) Wprowadzenie zmian w sylabusach kursów analiza matematyczna 1, 2, 3 i 4, miedzy 
innymi  polegających  na  przesunięciu  realizacji  rachunku  całkowego  funkcji  jednej 
zmiennej na semestr 3.

10) Wprowadzenie do programu studiów I stopnia wszystkich specjalności obowiązkowego 
kursu "Modelowanie matematyczne" w formie konwersatorium w wymiarze 30 godzin 
(3 ECTS).

Zmiany  postulowane  w  punktach  1,  3,  4,  5,  6  zostały  uwzględnione  i  wprowadzone  do 
programu  studiów  od  roku  2013/14.  Decyzję  dotyczącą  (2)  postanowiono  odłożyć  do 
kolejnego  roku  akademickiego  i  powrócić  do  sprawy  po  przeanalizowaniu  toku  studiów 
w kolejnym  roku  akademickim.  Ze  względu  na  brak  nauczyciela  akademickiego,  który 
podjąłby się prowadzenia kursu SAS postulatu (7) nie udało się zrealizować w roku 2012/13. 
Podjęto starania o uruchomienie zajęć z SAS w semestrze letnim 2013/14. Postulat (8) został 
zrealizowany  w roku  2013/14  częściowo,  poprzez  uruchomienie  w  języku  angielskim na 
studiach  II  stopnia  kursów  a)  Analytic  Functions,  b)  Basic  Differential  Geometry,  c) 
Arbitrage Pricing of Financial  Derivatives.  Postulat  (9) związany jest  z reformą programu 
dotyczącą takze innych przedmiotów na studiach matematycznych I stopnia, ze względu na 
skorelowanie  rachunku  całkowego  z  kursami  teorii  miary  i  całki  (w  semestrze  trzecim), 
rachunku  prawdopodobieństwa  I  i  II  (w  semestrach  trzecim  i  czwartym)  oraz  statystyki 
(w semestrze  piątym)  i  z  tego  powodu  jego  realizacja  została  odłożona.  Konwersatorium 
"Modelowanie matematyczne" jest realizowane na specjalności biomatematyka.  Planowane 
jest  uruchomienie  tego  kursu  także  na  pozostałych  specjalnościach  w  kolejnych  latach 
akademickich.
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5. Wprowadzone korekty i zmiany programu – na przyszłe lata 
akademickie.

Poniżej  opisane zmiany w programie studiów na kierunku matematyka zostały uchwalone 
przez Radę Wydziału Matematyki i Informatyki UJ w dniu 27 czerwca 2013 r. po uprzednim 
zaaprobowaniu  przez  Wydziałową  Komisję  Dydaktyczną.  Zmiany  te  zostały 
przedyskutowane  przez  Komisję  Dydaktyczną  Rady  Instytutu  Matematyki  i  Kierunkowy 
Zespół  ds.  Jakości  Kształcenia  na  kierunku  matematyka.  Rada  Instytutu  Matematyki  na 
posiedzeniu  w  dniu  23  maja  2013  r.  przegłosowała  pozytywnie  większością  głosów 
postulowane zmiany. 

Studia pierwszego  stopnia

Rekrutacja 2013/14
Na wszystkich specjalnościach w pierwszym semestrze studiów:
- zmiana formy zaliczenia kursu „Programy użytkowe” zmiana zaliczenia bez oceny na zali-
czenie na ocenę (bez zmiany liczby godzin i punktów ECTS).
Ponadto poprawki postulowane od rekrutacji 2012/13:

Rekrutacja 2012/13
Na wszystkich specjalnościach: 
-  zmniejszenie  liczby godzin lektoratu języka obcego w semestrze czwartym z 60 do 30 
godzin (przy niezmienionej liczbie godzin w kolejnych semestrach)  i  zmniejszenie liczby 
punktów ECTS z 3 do 2.  
-  wprowadzenie  w  semestrze   czwartym  konwersatorium  „Język  angielski  w  naukach 
matematycznych” (30 godzin, 1 punkt ECTS, zaliczenie na ocenę).

Na specjalności matematyka w ekonomii i biomatematyka:
- zmiana w semestrze trzecim kursu „Statystyka opisowa” (30w+30c, egzamin, 6 ECTS) na 
kurs „Rachunek prawdopodobieństwa I” (30w+30c, egzamin, 6 ECTS)
-  zmiana  w  semestrze  czwartym  nazwy  kursu  „Rachunek  prawdopodobieństwa”  na 
„Rachunek prawdopodobieństwa II” (bez zmiany formy zaliczenia, liczby godzin i punktów 
ECTS)

Na specjalności matematyka ogólna i matematyka stosowana:
- zmiana w semestrze trzecim nazwy kursu ”Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa” na 
kurs „Rachunek prawdopodobieństwa I” (bez zmiany formy zaliczenia kursu, liczby godzin, 
punktów ECTS)
-  zmiana  w  semestrze  czwartym  nazwy  kursu  „Rachunek  prawdopodobieństwa”  na 
„Rachunek prawdopodobieństwa II” (bez zmiany formy zaliczenia, liczby godzin i punktów 
ECTS)

Na specjalności biomatematyka:
- korekta formy zaliczania „Proseminarium” w semestrze szóstym (zaliczenie na ocenę, a nie: 
egzamin, jak podano omyłkowo; bez zmiany liczby godzin i punktów ECTS).
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Rekrutacja 2011/12

Na  wszystkich  specjalnościach:  korekta  formy  kursu  „ochrona  własności  intelektualnej” 
(5 godzin wykładu 5 godz. na zaliczenie, 1 ECTS) w semestrze szóstym.

Ponadto na specjalności matematyka w ekonomii:

- przeniesienie kursu „Ekonometria” z semestru piątego na szósty (bez zmiany liczby godzin, 
formy zaliczenia, punktacji ECTS)

- przeniesienie  kursu „Algebra I” z semestru szóstego na piąty szósty (bez zmiany liczby 
godzin, formy zaliczenia, punktacji ECTS) i uzupełnienie nazwy kursu „Algebra I (Wstęp do 
algebry)”,  w celu  odróżnienia  tego  kursu  od  innego  kursu  o  podobnej  nazwie  na  innej 
specjalności.

Na specjalności matematyka ogólna:
- korekta planu szóstego semestru  studiów polegająca na usunięciu z planu studiów wpisu 
„Wykład  do  wyboru  7”  (30w+30c,  6  ECTS),  który  pozostawiono  omyłkowo  w  trakcie 
redagowania planu.

Na specjalności matematyka komputerowa:

-  zmiana  w  programie  piątego  i  szóstego  semestru  studiów  polegająca  na  zamianach 
następujących kursów:

„Analiza matematyczna III” (sem. zimowy, 30+30, 0 ECTS) 
na „Wykład do wyboru 1” (sem.zim.30w+30c, 6 ECTS)

„Równania różniczkowe zwyczajne” (sem. zimowy, 30w+30c, 8 ECTS)
na „Wykład do wyboru 2” (sem. zimowy 30w+30c, 6 ECTS)

„Analiza matematyczna III” (sem. letni, 30w+30c, 14 ECTS)
na „Wykład do wyboru 3” (sem. letni, 30w+30c, 6 ECTS)

„Algebra I” (sem. letni, 30w+30c, 8 ECTS) 
na „Wykład do wyboru 4” (sem. letni, 30w+30c, 6 ECTS)

„Topologia” (30w+30c, 8 ECTS) na „Topologia obliczeniowa” (30w+30c, 6 ECTS)

- zakończenie w semestrze piątym lektoratu języka angielskiego egzaminem (zmiana ECTS 
z 0 na 5 punktów) i rezygnacja z lektoratu w semestrze szóstym

- rezygnacja z praktyki w semestrze szóstym

- dodanie „Wykładu do wyboru 5” (30w+30c, 6 ECTS) w celu zbilansowania liczby godzin 
i punktów ECTS na trzecim roku studiów.
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Studia drugiego stopnia

Rekrutacja 2013/14

Na specjalności teoretycznej:
Przeniesienie „Przedmiotu specjalistycznego I” z semestru pierwszego na drugi (bez zmiany 
liczby godzin, punktów ECTS i formy zaliczenia kursu).

Na specjalności nauczycielskiej, finansowej i stosowanej:
Przeniesienie  kursu  „Analiza  funkcjonalna”  z  semestru  pierwszego  na  drugi  (bez  zmiany 
liczby godzin, punktów ECTS i formy zaliczenia kursu).

W  celu  ujednolicenia  rodzaju  seminariów  magisterskich  zaliczanych  przez  studentów 
drugiego roku,  na specjalności nauczycielskiej w semestrze trzecim i czwartym wprowadza 
się „seminarium M” (zaliczenie bez oceny w semestrze zimowym, 0 ECTS, oraz zaliczenie na 
ocenę w semestrze letnim,  6 ECTS)  zamiast „seminarium dyplomowego” (zaliczenie bez 
oceny  w semestrze  zimowym,  0  ECTS,  oraz  zaliczenie  na  ocenę  w semestrze  letnim,  3 
ECTS).

Ponadto – zmiany wprowadzone w planie studiów osób zarekrutowanych w roku 2012/13, tj. 
zmiana  formy zaliczania  drugiego semestru  kursu „Historia  matematyki”  z  zaliczenia  bez 
oceny na zaliczenie z oceną, bez zmiany liczby godzin, punktów ECTS.

Rekrutacja 2012/13

Na wszystkich specjalnościach 
Zmiana formy zaliczania drugiego semestru kursu „Historia  matematyki”  z zaliczenia bez 
oceny na zaliczenie z oceną, bez zmiany liczby godzin, punktów ECTS.

21 października 2013



Okresowy raport z przeglądu programu kształcenia i oceny jego efektów
na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

kierunek: matematyka, rok akademicki 2012/13

6. Ogólna ocena jakości zajęć dydaktycznych (niezależna od 
ankiety studenckiej).

Dyrektor  Instytutu  Matematyki  UJ  przeprowadził  w  grupie  119  absolwentów  studiów 
matematycznych  I  stopnia  w okresie  od  czerwca do września  2013 r.  badanie  ankietowe 
w oparciu o następujący formularz z pytaniami:

Uprzejmie prosimy o odpowiedź na poniższe pytania. Opinie Państwa pomogą nam podnieść
jakość studiów matematycznych w przyszłości.

A. Jaki rodzaj informacji miał największy wpływ na Pani/Pana decyzję o podjęciu studiów w Instytucie 
Matematyki UJ? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi:

 Istniejąca ogólna opinia o studiach matematycznych na UJ.

 Opinia rodziny lub znajomych.

 Informacje uzyskane z sieci.

 Status kierunku zamawianego.

 Udział w Dniu Wydziału lub innych wydarzeniach organizowanych przez Wydział.  Jakich?

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
  Trudno powiedzieć.

  Inne ....................................................................................................................................................

B. Proszę wymienić  co najwyżej pięć nazwisk osób  prowadzących zajęcia, których pracę najwyżej Pani/Pan 
ocenia, przypisując każdej osobie wagę 3, 2 lub 1, przy czym suma wag nie może przekroczyć 10.

1. ……………………………………………………………………………… Waga: …………….

2. ……………………………………………………………………………… Waga: …………….

3. ……………………………………………………………………………… Waga: …………….

4. ……………………………………………………………………………… Waga: …………….

5. ……………………………………………………………………………… Waga: …………….

C. Poniżej  prosimy o  przekazanie  wszelkich  uwag  i  spostrzeżeń  dotyczących  jakości  studiów w Instytucie 
Matematyki  UJ.
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Ankietowani wybrali następujące odpowiedzi na pytanie A:

ogólna opinia o studiach matematycznych 63
rada rodziny lub znajomych. 35

informacje uzyskane w sieci
37

status kierunku zamawianego 41

udział w Dniu Wydziału lub innych wydarzeniach 
organizowanych przez Wydział

7
inne 5
trudno powiedzieć. 10

Cztery spośród siedmiu osób, które wskazały odpowiedź „udział w Dniu Wydziału lub innych 
wydarzeniach organizowanych przez Wydział” dopisały komentarz „Dzień Wydziału” oraz 
„Dzień Otwarty UJ”. Jedna osoba podała „Wykłady dla członków Krajowego Funduszu na 
Rzecz Dzieci”.
 
Pięć osób, które wybrały odpowiedź „inne” dodało następujące komentarze:

Lubię matematykę.
Pewność matematyki.
Ogólna dobra opinia o UJ.
Dostałam się tylko tu na studia.
Chciałem studiować matematykę, właśnie na UJ.
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W odpowiedzi na pytanie B ankietowani wskazali nazwiska 61 osób, w tym 47 pracowników 
IM  UJ,  3 pracowników  II  UJ,   2  pracowników  Jagiellońskiego  Centrum  Językowego, 
1 pracownika  Wydziału  Zarządzania  i  Komunikacji  Społecznej  UJ  oraz  8  doktorantów 
Wydziału MiI UJ:

 3p 2p 1p razem punktów
Pracownik 01 12 15 7 73
Pracownik 02 19 6 1 70
Pracownik 03 16 10 2 70
Pracownik 04 9 12 5 56
Pracownik 05 14 2  46
Pracownik 06 7 9 2 41
Pracownik 07 7 7 2 37
Pracownik 08 6 8 2 36
Pracownik 09 5 8 4 35
Pracownik 10 6 6 2 32
Pracownik 11 6 5 3 31
Pracownik 12 3 10 2 31
Pracownik 13 3 8 2 27
Pracownik 14 7 2 1 26
Pracownik 15 4 5 4 26
Pracownik 16 5 4 2 25
Pracownik 17 2 7 4 24
Pracownik 18 3 5 3 22
Pracownik 19 2 7 2 22
Pracownik 20 4 4 1 21
Pracownik 21 3 4 3 20
Pracownik 22 3 4 3 20
Pracownik 23 2 6 1 19
Pracownik 24 2 5 1 17
Pracownik 25 3 2 3 16
Pracownik 26 2 4 2 16
Pracownik 27 3 3  15
Pracownik 28 2 3 2 14
Pracownik 29 4  1 13
Pracownik 30 3 2  13
Pracownik 31 1 4 2 13
Pracownik 32 3 1 1 12
Pracownik 33 3 1  11
Pracownik 34 2 2  10
Pracownik 35  5  10
Pracownik 36 3   9
Pracownik 37 2 1  8
Pracownik 38 2  2 8
Pracownik 39 2   6
Pracownik 40 1 1 1 6
Pracownik 41 1 1 1 6
Pracownik 42 1 1  5
Pracownik 43  2 1 5
Pracownik 44  2 1 5
Pracownik 45 1  1 4
Pracownik 46 1  1 4
Pracownik 47  2  4
Pracownik 48  2  4
Pracownik 49  2  4
Pracownik 50  2  4
Pracownik 51 1   3
Pracownik 52 1   3
Pracownik 53 1   3
Pracownik 54 1   3
Pracownik 55  1 1 3
Pracownik 56  1  2
Pracownik 57  1  2
Pracownik 58   2 2
Pracownik 59   1 1
Pracownik 60   1 1
Pracownik 61   1 1

Uwaga. Nazwiska  osób  wskazanych  przez  ankietowanych  nie  zostaną  upublicznione 
w żadnej formie. Zainteresowani pracownicy Instytutu Matematyki UJ mogą zwrócić się do 
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Dyrektora Instytutu Matematyki z indywidualną prośbą o wskazanie własnej pozycji (od 01 
do 61) w podanej powyżej tabeli.

Tylko 35 osób ze 119 ankietowanych zdecydowało się na przekazanie uwag i spostrzeżeń 
dotyczących jakości studiów w Instytucie Matematyki UJ. Poniżej podano omówienie  uwag 
podanych w punkcie C ankiety po pogrupowaniu ze względu na poruszane sprawy:

- pięć osób stwierdziło, że nie ma żadnych uwag (jedna z nich stwierdziła:  Bardzo mi się  
podoba, nie wyobrażam sobie studiowania czegoś lepszego w lepszym towarzystwie);
- trzy osoby wymieniły kłopoty z USOS-em (m.in. w trakcie rejestracji na kursy)
 -  trzy osoby zwróciły  uwagę na tolerowanie  ściągania  na  egzaminach  pisemnych,  jedna 
osoba postulowała większą liczbę egzaminów ustnych
-  osiem osób zwracało  uwagę  na  brak  koordynacji  zagadnień  omawianych  na  wykładzie 
i ćwiczeniach
-  trzy  osoby  zwróciły  uwagę  na  niedostateczne  przygotowanie  do  zajęć  niektórych  osób 
prowadzących ćwiczenia
- jedna osoba zwróciła uwagę na fakt, że wykłady, którym towarzyszy projekcja slajdów, są 
nieefektywne (nie można nadążyć z przepisywaniem, bo prowadzący „przelatują” slajdy);
-  jedna osoba zwróciła  uwagę na brak kreatywności  u prowadzących  zajęcia  i  nadmierne 
wyuczanie schematów 
- dwie osoby zgłosiły zastrzeżenia do pracy Sekretariatu Dydaktycznego 
- dwie osoby podkreśliły wysokie kompetencje prowadzących zajęcia 
-  trzy  osoby  postulują  organizację  praktyki  zawodowej  dla  studentów  I  stopnia 
i wprowadzenie większej liczby przedmiotów praktycznych na studiach;
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7. Omówienie wyników ankiet studenckich (załącznik).
Pod koniec każdego roku kalendarzowego przygotowywane jest sprawozdanie (przez grupę 
osób niezależną od zespołu ds. jakości kształcenia na kierunku matematyka) podsumowujące 
wyniki  ankiet  studenckich  dotyczących  oceny zajęć  dydaktycznych  oraz  prowadzących  je 
pracowników. Ww. ankiety mają charakter tajny i żaden z członków kierunkowego zespołu 
ds.  jakości  kształcenia  nie  ma  do  nich  wglądu.  W  chwili  obecnej  sprawozdanie  za  rok 
2012/2013 nie jest jeszcze gotowe. Gdy tylko zostanie opracowane, zostanie dołączone do 
niniejszego raportu.
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8. Tematy egzaminów pisemnych (załączniki).
Tematy egzaminów pisemnych i przykładowe pytania z egzaminów ustnych są archiwizowa-
ne w Sekretariacie Dydaktycznym IM UJ.
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9. Analiza procesu kształcenia z punktu widzenia rynku 
pracy.

Na Uniwersytecie  Jagiellońskim śledzeniem losów absolwentów zajmuje się Biuro Karier. 
Raporty  Biura  Karier  oraz  Uczelnianego  Systemu  Doskonalenia  Jakości  Kształcenia  UJ 
(z którymi  zapoznał  się  kierunkowy zespół  ds.  jakości  kształcenia)  świadczą  niezbicie,  że 
statystyczny  absolwent  kierunku matematyka  nie  ma  problemu  ze  znalezieniem pracy po 
studiach. Ponadto:

a) od kilku lat  na Wydziale  zbierane  są dane adresowe absolwentów i  ich zgody na 
badanie ich losów;

b) w budynku Wydziału organizowane są spotkania z pracodawcami,  mające na celu 
zapoznanie  studentów  z  realiami  pracy,  wymaganiami,  możliwościami  awansu, 
aplikowania o pracę itp. (Alior Bank i Urząd Statystyczny);

c) Wydział  posiada  wykaz  umiejętności  wymaganych  od  naszych  studentów,  które 
zgłosiły firmy przyjmujące ich na staże w roku 2013:
• Urząd Statystyczny w Krakowie – 7 stażystów,
• Alior Bank – 7 stażystów,
• Sedlak&Sedlak – 4 stażystów,
• Bank Zachodni WBK – 4 stażystów,
• Natek – 3 stażystów;

d) na  początku  października  2013  organizowane  były  warsztaty  dla  studentów 
„Matematyk  w Banku”  (o praktycznych  zastosowaniach  matematyki  w bankach) 
prowadzone przez ekspertów z Alior Banku; podobne warsztaty prowadzone przez 
specjalistów z Urzędu Statystycznego są planowane na przyszły rok;

e) w zeszłym roku osoby z Biura Karier UJ oraz Alior Banku prowadziły warsztaty dla 
naszych studentów nt.  pisania CV, przygotowania  do rozmowy kwalifikacyjnej  do 
pracy lub na staż, itp.; w warsztatach wzięło udział około 50 studentów.

Wychodząc naprzeciw współczesnym zapotrzebowaniom rynku, poszerzona została zarówno 
oferta  przedmiotów  ekonomiczno-matematycznych,  jak  również  kadra  pracowników 
specjalizujących  się  w  tej  tematyce.  Ponadto,  każdy  zainteresowany  student  może  odbyć 
nieobowiązkowy staż na własny wniosek. Nasz pracownik (dr Leokadia Białas-Cież) zajmuje 
się kojarzeniem firm z właściwymi studentami. Zwiększa to nie tylko zadowolenie obu stron 
(stażysty i firmy), ale również szanse na uzyskanie pracy przez stażystę w owej firmie już po 
studiach.
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10. Przeszkody (w szczególności niezależne od jednostki) 
w optymalnej realizacji programu studiów.

Wraz z przystąpieniem do realizacji  projektów związanych z zamawianiem kształcenia na 
kierunku  matematyka  wzrosła  liczba  kandydatów  na  studia  matematyczne  pierwszego 
stopnia, co - w opinii wielu prowadzących zajęcia - nie przełożyło się na wzrost poziomu 
zajęć  w  pierwszym  semestrze  studiów  pierwszego  stopnia.  Z  niepokojem  w  2013 r. 
odnotowano wzrost liczby studentów trzeciego roku matematyki, którzy nie poradzili sobie ze 
zdaniem egzaminu licencjackiego w pierwszym terminie, a także w terminie wrześniowym. 
Liczebność wielu grup ćwiczeniowych na studiach I stopnia w roku 2012/13 przekraczała 30 
osób, a laboratoryjnych 20 osób, co nie sprzyjało optymalnej realizacji programu studiów.

Organizacja  zajęć  w  dużej  liczbie  grup  ćwiczeniowych,  laboratoryjnych  i  seminaryjnych 
sprawia, że zajęcia studentów matematyki odbywają się w każdym z pięciu dni roboczych 
w tygodniu  od  wczesnych  godzin  rannych  do  wieczora.  Sprawia  to,  że  wielu  studentów 
spędza w budynku Wydziału niejednokrotnie po kilka a nawet kilkanaście godzin dziennie. 
Brak  podstawowych  udogodnień  na  terenie  III  Kampusu  UJ  (brak  domów  studenckich 
i stołówek) nie wpływa korzystnie na komfort pracy studentów i pracowników.
Dyrekcja Instytutu Matematyki UJ po raz kolejny poradziła sobie w roku 2012/13 z obsadą 
zajęć dla studentów matematyki z przedmiotów specjalistycznych objętych planem studiów 
specjalności matematyka z ekonomią oraz biomatematyka, których prowadzenia nie podjęli 
się  pracownicy  UJ.  Prowadzenie  tych  zajęć  powierzono  pracownikom  Uniwersytetu 
Ekonomicznego (rachunkowość) i Instytutu Farmacji PAN (statystyka w medycynie). Kurs 
'metody numeryczne w taksonomii' zastąpiono w roku 2012/13 innym przedmiotem.

Dążenie do umiędzynarodowienia zajęć na studiach wyższych na UJ realizowane m.in. przez 
przyjmowanie na staże obcokrajowców w ramach programu Erasmus, pozostawiało wiele do 
życzenia.  Studenci  z  tego programu,  podejmujący kursy na kierunku matematyka  w roku 
2012/13,  pomimo  zaświadczenia  o  znajomości  języka  angielskiego,  nie  byli  w  stanie 
z powodu  bariery  językowej  efektywnie  brać  udziału  w  zajęciach  ani  w  indywidualnych 
konsultacjach prowadzonych dla nich przez pracowników IM UJ w języku angielskim.
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11. Szczególnie cenne inicjatywy i innowacje dydaktyczne – 
podjęte i planowane

1) Poszerzenie oferty kursów specjalistycznych do wyboru 
Dr Krzysztof Ciesielski, Matematyczne aspekty wyborów
Dr hab. Jerzy Marzec, Wybrane zagadnienia empirycznej mikroekonomii
Dr hab. Anna Pajor, Ekonometria dynamiczna i finansowa
Dr hab. Mateusz Pipień, Ekonometria II
Dr Dariusz Zawisza, Teoria ryzyka

2) Wprowadzenie od roku 2013/14 obowiązkowego kursu języka angielskiego  
w naukach matematycznych dla wszystkich studentów studiów I stopnia

3) Poszerzenie od roku 2013/14 oferty seminariów: 
-  Analiza stochastyczna (prowadzący: prof. Szymon Peszat)
-  Matematyka  finansowa  i  zastosowania  (prowadzący:  dr  hab.  Marek  Karaś,  dr 
Dariusz Zawisza)
-  Teoria  ergodyczna  i  jej  zastosowania  w  dynamice,  arytmetyce  i  algebrze 
(prowadzący: dr Dominik Kwietniak, dr Maciej Ulas, dr Jakub Byszewski)
-  Teoria  macierzy i  automorfizmów wielomianowych  (prowadzący:  dr  hab.  Marek 
Karaś)

4) Organizacja (przy współpracy Alior Banku i Wydziału Matematyki i Informatyki UJ) 
warsztatów „Matematyk w Banku” (zaplanowane na X-XI 2013 r.)

5) Przygotowanie kursu SAS i poprowadzenie pierwszej edycji kursu w semestrze letnim 
2013/14.

6) Zajęcia adaptacyjne prowadzone przez pracowników instytutu w pierwszym tygodniu 
roku akademickiego, mające na celu uzupełnienie / wyrównanie wiedzy z matematyki 
na poziomie szkoły średniej.
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12. Inne uwagi.
Dwa roczniki  studentów objęte są projektem Kierunki Zamawiane,  którego oferta zawiera 
m.in.:

a) merytoryczną i organizacyjną opiekę nad studentami niepełnosprawnymi (1 student);
b) trzymiesięczne staże studenckie (po 80 godzin w każdym miesiącu) w firmach: Alior 

Bank,  Urząd  Statystyczny,  Natek  Poland,  Sedlak&Sedlak,  Bank  Zachodni  WBK 
(w sumie 34 studentów odbyło takie staże);

c) zajęcia  adaptacyjne  i  wspomagające  dla  studentów I roku rozpoczynających  studia 
(ponad 300 studentów);

d) laboratoria komputerowe dla II i III roku (ok. 70 studentów);
e) konwersatoria z zastosowań matematyki dla II roku (ok. 30 studentów);
f) konkursy  na  najlepszą  pracę  z zastosowań  matematyki  oraz  na  wizualizacje 

komputerowe (udział wzięło 9 studentów);
g) stypendia naukowe (66 dla I roku, 55 dla II roku i 50 dla III roku).
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