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1. Skład zespołu do spraw jakości kształcenia na kierunku 

matematyka 

1. dr hab. Piotr Niemiec (przewodniczący) 

2. dr hab. Dariusz Cichoń 

3. dr Ewa Cygan 

4. dr Joanna Orewczyk 

5. dr hab. Anna Pelczar-Barwacz 

6. dr Jerzy Szczepański 

7. Tomasz Kosmala (od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.), Radosław Marciniak (od 

1.09.2015) - przedstawiciel studentów 

8.dr Andrzej Daniluk, Państwowy Zakład Ubezpieczeń (interesariusz zewnętrzny) 

9. dr Jacek Dymel, V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego, Kraków (interesariusz 

zewnętrzny) 

10. Karol Kuraszkiewicz, Alior Bank (interesariusz zewnętrzny) 

11. Marzena Bogumirska-Gołdyn, Główny Urząd Statystyczny (interesariusz zewnętrzny) 
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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  47 62 69 70 mat. finansowa 

mat. stosowana  40 40 38 33 mat. stosowana 

mat. teoretyczna  4 13 7 15 mat. teoretyczna 

mat. ogólna  19 4 - - mat. ang./mat. ogólna 

biomatematyka  5 11 - -  

mat. komputerowa  - 2 - - mat. komputerowa 

    19 2 mat. nauczycielska 

inna specj. lub brak      inna specj. 

RAZEM 189 115 132 133 120 RAZEM 

Stan na dzień 30 listopada 2014 r. 

 

W grupie 436 osób na studiach pierwszego stopnia było trzech cudzoziemców. 

W grupie 253 osób na studiach drugiego stopnia było trzech cudzoziemców. 
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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); 

 poszerzono ofertę o dodatkowe kursy w języku angielskim profesorów wizytujących 

(Alexander S. Mishchenko (M.V.Lomonosov Moscow State University), Index Theory 

for elliptic operators on manifolds, oraz Alexander S. Mishchenko, Theory of the 

characteristic classes) 

 poszerzono ofertę o nowe kursy w języku angielskim przygotowane przez 

pracowników IM UJ (dr Sławomir Dinew:  Fourier Transform and Distribution 

Theory, dr Piotr Kościelniak: Introduction to Probability and Statistics, dr hab. Marcin 

Mazur: Computer Methods in Mathematics, dr hab. Piotr Niemiec: Representations of 

Compact Topological Groups, prof. Roman Srzednicki: Applied Ordinary Differential 

Equations) 

 poszerzono ofertę o nowe kursy w języku polskim przygotowane przez pracowników 

IM UJ (prof. Grzegorz Lewicki: Metody analizy funkcjonalnej w teorii aproksymacji, 

dr Maciej Ulas: Teoria liczb, dr hab. Krzysztof Nowak: Wstęp do teorii modeli, prof. 

Barbara Opozda: Geometria w architekturze). 

Zgodnie z zaleceniem członków Zespołu ds. Jakości Kształcenia kursy zaawansowane 

oferowane były studentom studiów I stopnia od drugiego semestru studiów i to wyłącznie te 

kursy, które zaczynały się od drugiego semestru studiów (tj. Wstęp do algebry, Wstęp do 

topologii). W przypadku kursów kontynuowanych w drugim semestrze (Analiza 

matematyczna 2, Algebra liniowa z geometrią 2) zorganizowano odrębne grupy ćwiczeniowe 

dla studentów zaawansowanych bez uruchamiania osobnych wykładów. 
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4. Krótkie omówienie sugestii zmian programowych zgłasza-

nych przez pracowników i studentów (z komentarzem doty-

czącym wprowadzania lub nie). 
W roku akademickim 2014/15 wdrażano następujące zmiany w programie studiów na 

kierunku matematyka lub w sposobie jego realizacji postulowane przez studentów 

i nauczycieli akademickich w roku 2013/14 i zatwierdzone przez Radę Wydziału Matematyki 

i Informatyki UJ w czerwcu 2014 r.:  

Studia pierwszego stopnia 

Rekrutacja 2014/15 
1. Zmiana planu studiów I stopnia na specjalności matematyka w ekonomii oraz II stopnia na 

specjalności matematyka finansowa od rekrutacji 2014/2015: dla przedmiotu Statystyka II 

liczba punktów ECTS zostaje zmieniona z 5 ECTS na 6 ECTS. 

2. Zmiany na prośbę studentów planu studiów II stopnia na specjalności matematyka 

nauczycielska od cyklu 2013/2014 polegającej na redukcji punktacji ECTS wybranych 

przedmiotów przygotowania pedagogicznego na II roku studiów (bez zmiany formy zajęć 

i liczby godzin). 

3. Ograniczenie wymagań dla przedmiotów realizowanych przez studentów specjalności 

stosowanej (zgodnie z postulatem zgłoszonym przez Kierownika studiów II stopnia) na 

zewnątrz Instytutu w celu dostosowania do możliwości znalezienia takiej oferty w innych 

jednostkach – zmiana od cyklu 2014/2015. 

4. Wpisanie od cykl 2015/2016 do programu specjalności matematyka teoretyczna na II 

stopniu przedmiotu „Funkcje analityczne II” w związku z realizacją obowiązkowego 

przedmiotu Funkcje analityczne na I stopniu.  

5. Wpisanie od cyklu 2015/2016 do programu specjalności matematyka teoretyczna na II 

stopniu przedmiotu „Analiza funkcjonalna II” w związku z realizacją obowiązkowego 

przedmiotu Analiza funkcjonalna na I stopniu.  

6. Wprowadzenie od cyklu 2014/2015 zmiany w programie matematyki teoretycznej na 

I stopniu w zakresie wymiany wykładu „Analiza na rozmaitościach” na „Przedmiot 

specjalistyczny” (do wyboru). 

7. Zmiany na wniosek koordynatora kursu Algebra 1 struktury tego kursu dla specjalności 

teoretycznej z 30 h wykładu + 30 h ćwiczeń +30 h konwersatorium na 60 h wykładu i 30 h 

ćwiczeń. 

8. Zmiany nazwy przedmiotu „Modelowanie matematyczne” na specjalności biomatematyka 

I stopnia na „Podstawy modelowania matematycznego” oraz „Modelowanie matematyczne 

II” na II stopniu na „Modelowanie matematyczne” przy wprowadzeniu dodatkowych 

wymagań wstępnych dla przedmiotu „Modelowanie matematyczne” w postaci: Analiza 

matematyczna 3, Rachunek prawdopodobieństwa 1, Równania różniczkowe zwyczajne. 

9. Zaliczenia od cyklu 2013/2014 przedmiotu „Analiza matematyczna 3” na podstawie 

egzaminu zamiast zaliczenia na ocenę. 

10. Zmiana punktacji szkolenia BHP (z 0 ECTS na 1 ECTS) na obu stopniach studiów na 

kierunku matematyka w celu ujednolicenia punktacji ECTS za ten kurs na wszystkich 

kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział – na wniosek Pełnomocnika Dziekana 

Wydziału MiI UJ. 

Rekrutacja 2013/14 
1. Likwidacja od cyklu 2013/2014 dla studentów specjalności teoretycznej (zlikwidowanie na 

II roku w semestrze czwartym) „Wykładu do wyboru” za 6 pkt. ECTS w celu redukcji 

obciążenia studentów II roku studiów (a także aktualizacja liczby punktów ECTS). 
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Zainteresowani studenci mogą zrealizować „Wykład do wyboru” w ramach rozszerzenia 

programowego. 

2. Zaliczenie od cyklu 2013/2014 przedmiotu „Analiza matematyczna 3” na podstawie 

egzaminu zamiast zaliczenia na ocenę. 

Rekrutacja 2012/13 
1. Przeniesienie w planie studiów III roku studiów pierwszego stopnia o specjalności 

biomatematyka kursu bioetyka z semestru letniego na semestr zimowy ze względu na 

uruchamianie tego kursu na Wydziale BiNoZ UJ w semestrze zimowym. Zmiana dotyczy 

planów studiów studentów zarekrutowanych w roku 2012/13 i latach następnych. 

 

Studia drugiego stopnia 

Rekrutacja 2014/15 
Na specjalności matematyka finansowa i matematyka stosowana: 

1) Zmiana polegająca na zakończeniu pierwszego semestru seminarium D na zaliczenie bez 

oceny, 1 ECTS (zamiast zaliczenia bez oceny, 0 ECTS) oraz drugiego semestru seminarium D 

na zaliczenie bez oceny, 1 ECTS (zamiast zaliczenia na ocenę, 3 ECTS). 

 

2) W związku ze zmianą opisaną w punkcie 1), w celu ujednolicenia punktacji za seminaria 

w programie studiów II stopnia specjalności matematyka stosowana i matematyka finansowa 

(w ramach okresowego przeglądu punktacji ECTS) – zmiana punktacji seminarium W na 

I roku studiów drugiego stopnia od rekrutacji w roku 2014/15 począwszy (bez zmiany liczby 

godzin i bez zmiany formy zaliczenia): 

seminarium W: semestr zimowy – zaliczenie bez oceny 1 ECTS (zamiast 0 ECTS) 

seminarium W: semestr letni – zaliczenie na ocenę 3 ECTS (zamiast 6 ECTS). 

 

Ponadto wprowadzono następujące modyfikacje (nie wpływające na program studiów 

na kierunku matematyka): 
A) Wprowadzono niewielkie zmiany w syllabusach kursów (postulowane przez koordynato-

rów kursów). 

B) Dodano do tabeli kursów specjalistycznych do wyboru (30 godzin wykładu, 30 godzin 

ćwiczeń, 6 ECTS) dla wszystkich studentów studiów II stopnia w roku 2014/15 pięć kursów 

(oferowanych obowiązkowo w programie specjalności matematyka teoretyczna) bez żadnej 

litery (spośród T, F, S, N): 

a) Podstawy topologii algebraicznej (w sem. zimowym) 

b) Funkcje rzeczywiste (w sem. zimowym) 

c) Gładkie układy dynamiczne (w sem. zimowym) 

d) Podstawy teorii aproksymacji (w sem. zimowym) 

e) Podstawy geometrii różniczkowej (w sem. letnim); 

kursy te mogą wybierać wszyscy studenci matematyki (studia II stopnia). 

C) Wprowadzono do oferty studiów II stopnia nowe kursy w języku angielskim i w języku 

polskim – wymienione w punkcie 3 niniejszego raportu. 

 

W trakcie roku akademickiego 2014/15 nauczyciele akademiccy, interesariusze zewnętrzni, 

opiekunowie studentów odbywających staże zawodowe oraz studenci zgłaszali kolejne 

sugestie, m.in. 

- organizację niektórych zajęć tak, aby wdrażać studentów do pracy w grupie, 

- oferować na studiach I stopnia dodatkowe kursy związane z zaawansowanymi 

zastosowaniami Excela, Corela, VBA, SQL. 
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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 25 czerwca 2015 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 w marcu, kwietniu, maju 2015 r. 

 

Studia pierwszego stopnia 

Rekrutacja 2015/16 

Zwiększenie liczby ćwiczeń w ramach kursu Rachunek prawdopodobieństwa I (z 30 

godz. wykładu i 30 godzin ćwiczeń do 30 godzin wykładu i 60 godzin ćwiczeń, zmiana liczby 

pktów ECTS z 6 ECTS na 8 ECTS) przy równoczesnym zmniejszeniu liczby godzin ćwiczeń 

w ramach kursu Rachunek prawdopodobieństwa II (z 30 godz. wykładu i 60 godzin ćwiczeń 

do 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń, zmiana liczby pkt. ECTS z 8 ECTS na 6 ECTS. 

Dotyczy wszystkich specjalności poza specjalnością teoretyczną. 

 

Wyodrębnienie w programach studiów od cyklu 2015/16 obowiązku zaliczenia 

przedmiotu z obszaru nauk społecznych i humanistycznych w semestrze trzecim, 

czwartym lub piątym i wskazanie następujących kursów, z których student matematyki I 

stopnia jest zobowiązany zaliczyć co najmniej jeden kurs za co najmniej 5 ECTS – zgodnie 

z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 3.10.2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów 

na określonym kierunku i poziomie kształcenia (par. 4.1.8): 

 Kurs Mikroekonomia (30 godz. wykładu, 30 godz. ćwiczeń, 5 ECTS) dotychczas kurs 

obowiązkowy na specjalności matematyka z ekonomią. 

 Kurs Ekonomia menedżerska (30 godz. wykładu, 30 godz. ćwiczeń, 6 ECTS) – nowy 

kurs, który zostanie dołączony do ofert kursów do wyboru od roku 2015/16 

i uruchomiony, o ile zbierze się odpowiednia liczba słuchaczy. 

 Kurs Pedagogika ogólna (konwersatorium 45 godz. 2 ECTS), kurs Psychologia 

ogólna (konwersatorium 45 godz. 2 ECTS), Pedagogika dla szkoły podstawowej 

(konwersatorium 30 godz. 2 ECTS), Psychologia dla szkoły podstawowej 

(konwersatorium 30 godz. 2 ECTS), Pedagogika dla szkoły ponadpodstawowej 

(konwersatorium 30 godz. 2 ECTS), Psychologia dla szkoły ponadpodstawowej 

(konwersatorium 30 godz. 2 ECTS) – przedmioty realizowane dotychczas w ramach 

rozszerzenia pedagogicznego i obowiązkowo przez studentów studiów II stopnia 

o specjalności matematyka nauczycielska. 

Przesunięcie konwersatorium „Język angielski w naukach matematycznych” (30 godz. 

konwersatorium, 1 ECTS, zaliczenie na ocenę) z semestru czwartego na trzeci. 

Dotyczy wszystkich specjalności na studiach I stopnia. 

Usunięcie kursu „Bioetyka” (15 godzin wykładu i konwersatorium, zaliczenie na ocenę, 

1 ECTS) z piątego semestru studiów o specjalności biomatematyka. 

Usunięcie kursu „Statystyka w medycynie” (30 godzin konwersatorium, 2 ECTS) 

w semestrze szóstym studiów o specjalności biomatematyka. 
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Zmiana kursów: „Biomatematyka”, „Bioinformatyka”, „Ewolucyjna teoria gier” 

w programie studiów specjalności biomatematyka na kursy „Wykład do wyboru” ze 

wskazaniem realizacji tych kursów: „Biomatematyka”, „Bioinformatyka”, „Ewolucyjna teoria 

gier” (bez tej zmiany uruchamianie co roku wskazanych kursów w określonych semestrach 

dla kilku studentów biomatematyki nie byłoby możliwe). 

 

W programie specjalności matematyka w ekonomii: scalenie kursów „Rachunkowość” 

(30 godz. wykładu i 30 godzin ćwiczeń, 5 ECTS w semestrze trzecim) oraz „Analiza 

ekonomiczna” (30 godz. wykładu w sem. piątym, 3 ECTS) w jeden kurs „Rachunkowość 

i analiza ekonomiczna” (60 godzin konwersatorium za 6 ECTS i zaliczenie na ocenę) 

w semestrze piątym specjalności matematyka w ekonomii (ewentualnie dodać do oferty 

kursów z obszaru nauk społecznych i humanistycznych dla innych specjalności). 

 

Przesunięcie kursu Statystyka 1 i Statystyka 2 o jeden semestr wcześniej – bez zmiany 

liczby godzin i punktacji ECTS na specjalnościach, które mają w programie kurs Statystyka 1 

(matematyka w ekonomii, matematyka stosowana, biomatematyka) lub Statystyka 2 

(matematyka stosowana). 

 

Ponadto dokonano niezbędnej korekty punktacji ECTS w planach studiów wszystkich 

specjalności na studiach I stopnia w semestrach trzecim, czwartym, piątym, szóstym. 

 

Studia drugiego stopnia 

Rekrutacja 2015/16 

Zmiana nazw seminariów w programie studiów na kierunku matematyka:  
a) Zmieniono nazwę „Seminarium W” (30 godzin w semestrze zimowym, 0 ECTS; 30 godzin 

w semestrze letnim, 6 ECTS) na „Seminarium wstępne” (bez zmiany liczby godzin i punktów 

ECTS w obu semestrach); zmiana dotyczy programu studiów specjalności matematyka 

stosowana i matematyka finansowa. 

b) Zmieniono nazwę „Seminarium M” (30 godzin w semestrze zimowym, 0 ECTS; 30 godzin 

w semestrze letnim, 6 ECTS) na „Seminarium przeglądowe” (bez zmiany liczby godzin 

i punktów ECTS w obu semestrach); zmiana dotyczy programu studiów specjalności 

matematyka stosowana, matematyka finansowa i matematyka nauczycielska. 

c) Zmieniono nazwy „Seminarium 1”, Seminarium 2” oraz „Seminarium 3” (każde po 30 

godzin w semestrze zimowym, 0 ECTS; 30 godzin w semestrze letnim, 6 ECTS) na 

„Seminarium badawcze 1”, „Seminarium badawcze 2”, „Seminarium badawcze 3” (bez 

zmiany liczby godzin i punktów ECTS w obu semestrach); zmiana dotyczy programu studiów 

specjalności matematyka teoretyczna. 

 

Uwagi dotyczące realizacji wprowadzonych zmian w programie studiów: 
Wykaz seminariów badawczych, do uczestnictwa w których dopuszczeni są studenci 

matematyki (studia II stopnia), ogłaszany jest przez Dyrekcję Instytutu Matematyki UJ po 

zasięgnięciu opinii Komisji Naukowej Rady Instytutu Matematyki UJ. 

 

Wykaz seminariów wstępnych i seminariów przeglądowych ogłaszany jest przez Dyrekcję 

Instytutu Matematyki UJ wraz z obsadą pozostałych kursów.  

 

Zgodnie z zaleceniem Komisji Dydaktycznej Rady Instytutu Matematyki UJ w roku 2015 

przed ogłoszeniem zapisów na seminaria wstępne i seminaria przeglądowe podana została 

tematyka wiodąca seminariów, a nie tylko nazwisko koordynatora seminarium oraz termin 
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spotkań seminarium. Ponadto kierownik studiów – zgodnie z postulatami zgłaszanymi przez 

studentów – przyjmował w 2015 r. od studentów prośby o zmianę w programie studiów 

seminarium wstępnego na jedno z seminariów badawczych. Zmiana ta wymaga każdorazowej 

akceptacji przez koordynatora seminarium badawczego, który powinien umożliwić 

studentowi uczęszczającemu na seminarium podjęcie tematu referatu i jego prezentację na 

seminarium do końca semestru letniego. Student, który podejmuje seminarium wstępne, 

seminarium przeglądowe lub seminarium badawcze w semestrze zimowym jest zobowiązany 

do kontynuowania tego seminarium w semestrze letnim danego roku akademickiego. 

 

Komisja Dydaktyczna Rady Instytutu Matematyki UJ poddała krytyce dotychczasową 

organizację prac na „Seminariach M”, w trakcie których w jednej grupie seminaryjnej 

spotykali się studenci różnych specjalności, referujący tematy prac magisterskich z różnych – 

nieraz bardzo odległych – działów matematyki, co nie zwiększało zainteresowania tematyką 

spotkań większości osób biorących w spotkaniu. Zgodnie z zaleceniem Komisji od roku 

2015/16 seminaria przeglądowe stanowić mają spotkania poświęcone referowaniu 

współczesnej literatury matematycznej – zgodnie z tematyką wiodącą seminarium, ogłoszoną 

przed rozpoczęciem zapisów na seminarium (zwłaszcza w semestrze zimowym) lub 

przygotowywanych prac magisterskich (w semestrze letnim). 
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6. Ogólna ocena jakości zajęć dydaktycznych (niezależna od 

ankiety studenckiej). 
 

6.1 Dyrekcja Instytutu Matematyki UJ przeprowadziła w grupie 112 absolwentów studiów 

matematycznych I stopnia w okresie od czerwca do września 2015 r. badanie ankietowe 

w oparciu o następujący formularz z pytaniami: 

 

A. Jaki rodzaj informacji miał największy wpływ na Pani/Pana decyzję o podjęciu studiów 

w Instytucie Matematyki UJ? 

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. 

C. Prosimy o przekazanie wszelkich uwag i spostrzeżeń dotyczących jakości studiów 

w Instytucie Matematyki UJ. 

 

Zwrócono 144 wypełnione formularze ankiety spośród 192 rozdanych.  

 

 

Wybrano następujące odpowiedzi na pytanie A: 

 

Prestiż Uniwersytetu Jagiellońskiego 62 

Status kierunku zamawianego 48 

Studia w Krakowie, w dużym mieście pełnym atrakcji 

kulturalnych, turystycznych itp. 32 

Istniejąca ogólna opinia o studiach matematycznych na 

UJ 39 

Opinia rodziny lub znajomych 13 

Informacje uzyskane w sieci 10 

Udział w Dniu Wydziału lub innych wydarzeniach 

organizowanych przez Wydział. Jakich? 4 

Inne 6 

Trudno powiedzieć 3 

 

Osoby, które wskazały odpowiedź „udział w Dniu Wydziału lub innych wydarzeniach 

organizowanych przez Wydział” dopisały komentarze: Noc Naukowców, Dzień Otwarty. 

Osoby, które wybrały odpowiedź „inne”, dodały komentarze, w których podkreślały swoje 

zainteresowania matematyką, udział w Olimpiadzie Matematycznej, komfort studiowania 

w nowych budynkach uniwersyteckich, brak możliwości realizacji swych pasji 

w miejscowości rodzinnej. 
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W odpowiedzi na pytanie B ankietowani wskazali nazwiska 53 osób (spośród ok. 140 osób 

prowadzących zajęcia na kierunku matematyka w latach 2012-2015), w tym 46 pracowników 

Instytutu Matematyki UJ, 2 pracowników emerytowanych Instytutu Matematyki UJ, 

1 pracownika Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ, 1 pracownika spoza UJ, 

3 doktorantów Wydziału Matematyki i Informatyki UJ: 

 
  3p 2p 1p suma 

Pracownik 01 28 9 2 104 
Pracownik 02 20 20 2 102 
Pracownik 03 21 15 4 97 
Pracownik 04 10 8 2 48 
Pracownik 05 8 6 1 37 
Pracownik 06 10 3 0 36 
Pracownik 07 6 6 1 31 
Pracownik 08 5 6 4 31 
Pracownik 09 4 7 4 30 
Pracownik 10 6 4 1 27 

………..     

pracownik48 0 1 0 2 
pracownik49 0 1 0 2 
pracownik50 0 0 1 1 
pracownik51 0 0 1 1 
pracownik52 0 0 1 1 
pracownik53 0 0 1 1 

 

Uwaga. Nazwiska osób wskazanych przez ankietowanych nie zostaną upublicznione 

w żadnej formie. Zainteresowani pracownicy Instytutu Matematyki UJ mogą zwrócić się do 

Dyrektora Instytutu Matematyki z indywidualną prośbą o wskazanie własnej pozycji (od 01 

do 53) w podanej powyżej tabeli. 

Tylko 17 ze 112 osób, które zwróciły wypełniony formularz ankiety, zdecydowało się na 

przekazanie uwag i spostrzeżeń dotyczących jakości studiów w Instytucie Matematyki UJ.  

 

Poniżej podano omówienie uwag podanych w punkcie C ankiety pogrupowanych ze 

względu na poruszane sprawy (zgłoszonych przez co najmniej dwie osoby): 

Stwierdzenie braku jakichkolwiek uwag (trzy osoby). 

Stwierdzenie, że poziom wymagań stawianych studentom na zajęciach mógłby być wyższy 

(trzy osoby). 

Podkreślenie z uznaniem faktu, że niektóre kursy dla małolicznych specjalności są 

uruchamiane (dwie osoby). 

Wyrazy oczekiwania na większy rozwój oferty dydaktycznej przedstawianej przez Zakład 

Matematyki Finansowej (dwie osoby). 

Oczekiwanie na wprowadzenie na zajęciach takich aktywności, które wdrażają uczestników 

do pracy w grupie nad określonym projektem (dwie osoby). 

Oczekiwanie wyrażone pod adresem prowadzących ćwiczenia o niesienie większej pomocy 

studentom uczestniczącym w ćwiczeniach (dwie osoby). 

Uwagi dotyczące potrzeby zwiększenia czujności na egzaminach pisemnych w celu 

wyeliminowania niewłaściwych praktyk związanych z odpisywaniem przez egzaminowanych 

(dwie osoby).  

 

6.2 Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UJ 

w tygodniu poprzedzającym Tydzień Jakości Kształcenia na UJ (1-5 grudnia 2014 r.) 

przeprowadziła badanie ankietowe, w którym udział wzięło 45 studentów matematyki 

(studiów I i II stopnia). Ankietowani odpowiadali na pytania dotyczące: a) programu 
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studiów, b) formy zajęć, c) egzaminu licencjackiego i pracy licencjackiej, d) rynku 

pracy, e) budynku Wydziału i III Kampusu UJ.  
 

Ad a), b) oraz c) Ankietowani powtórzyli uwagi, które zgłaszali absolwenci w ankiecie 

przeprowadzonej przez Dyrekcję IM UJ w czerwcu-wrześniu 2014 r. Zgłosili ponadto szereg 

uwag szczegółowych, które zostały przekazane członkom Komisji Dydaktycznej Rady 

Instytutu Matematyki UJ i Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w celu dokładnego 

przeanalizowania.  

Ad. d) Ankietowani z uznaniem odnieśli się do pracy Koła Naukowego Matematyki 

Finansowej i sugerują kontynuowanie działań Wydziału Matematyki i Informatyki 

zmierzających do poszukiwania atrakcyjnych staży i praktyk a także spotkań z osobami spoza 

Wydziału i prowadzenia przez te osoby szkoleń adresowanych do studentów. Wielu 

ankietowanych widziałoby także Wydział Matematyki i Informatyki w roli instytucji 

pośredniczącej w zdobyciu przez studentów cenionych na rynku pracy certyfikatów 

językowych, informatycznych czy aktuarialnych. 

Ad e) Ankietowani zwrócili uwagę na 1) niewłaściwie działającą klimatyzację w budynku 

Wydziału (część pomieszczeń jest w zimie przegrzanych, inne niedogrzane), 2) brak dostępu 

do sieci bezprzewodowej w niektórych salach na terenie Wydziału, 3) brak tanich posiłków 

dobrej jakości, 4) brak infrastruktury socjalnej (domów studenckich, obiektów sportowych) 

na terenie III Kampusu UJ. Zwrócono się także z prośbą o wydzielenie kolejnych powierzchni 

na terenie Wydziału – podobnych do przeszklonej sali z pufami na parterze budynku 

w okolicach sali 0004 – na których można by spędzać czas w przerwach między zajęciami. 

 

6.3. Uniwersytet Jagielloński kontynuował w roku 2015 badanie pt. Barometr Satysfakcji 

Studenckiej. Fragment wstępu do opisu badań w roku 2015 podaje informację, że „Realizowany od roku 

akademickiego 2009/2010 Barometr Satysfakcji Studenckiej jest badaniem przekrojowym, gromadzącym opinie 

studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na temat warunków studiowania na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. Stanowi zarazem kontynuację badań zadowolenia ze studiowania prowadzonych w latach 2002-

2008. […] W Barometrze Satysfakcji Studenckiej 2015 zaproszeni zostali wszyscy studenci, doktoranci 

i słuchacze studiów podyplomowych, którzy mieli aktywne konta w systemie USOS i realizowali program 

studiów w dniu rozpoczęcia akcji ankietowej. Łącznie było to 44553 osób, z czego 43554 osób otrzymało 

zaproszenie do udziału w badaniu na adres e-mail wskazany w systemie USOS, natomiast pozostałe osoby 

mogły uzyskać dostęp do kwestionariusza wyłącznie za pomocą zindywidualizowanego linku umieszczonego na 

stronie internetowej USOSweb.2. 
W odpowiedzi na przesłane zaproszenie 4189 osób (9%) kliknęło w otrzymany link, natomiast 2620 osób (6%) 

zakończyło wypełnianie ankiety. Niniejszy raport uwzględnia respondentów, którzy odpowiedzieli na 

jakiekolwiek pytanie poza metryczką, czyli 3545 osób (8%).”  

W badaniu w roku 2015 wzięło udział 158 studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (co stanowiło 

4,5% ogółu uczestników badania). 
W raporcie nie wyodrębniono grupy studentów matematyki z ogółu studentów Wydziału 

Matematyki i Informatyki UJ biorących udział w badaniu z wyjątkiem załącznika „Ogólne 

uwagi, komentarze i sugestie”, w którym autorzy raportu podali kierunek studiów autorów 

uwag. 

Dziewięciu ankietowanych studentów matematyki, którzy wypełnili fragment ankiety 

„Ogólne uwagi, komentarze i sugestie” zgłasza uwagi podobne do tych, które omówiono 

w punkcie 6.1 (punkt C). 

 

 

 

 

 



Okresowy raport z przeglądu programu kształcenia i oceny jego efektów 

na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

kierunek: matematyka, rok akademicki 2014/15 
 

1 grudnia 2015  

7. Omówienie wyników ankiet studenckich: 

W roku akademickim 2014/15 studenci kierunku matematyka ocenili prowadzących zajęcia 

w badaniu ankietowym prowadzonym za pomocą systemu USOS. Wypełniono 2930 spośród 

14636 dostępnych ankiet, co stanowi 20,02%. Liczba ocenionych pracowników i doktorantów 

wyniosła 95, w tym 17 profesorów, 22 doktorów habilitowanych,  34 doktorów,  22 

magistrów: 

liczba ankiet profesorowie 
doktorzy 

habilitowani 
doktorzy magistrzy 

suma 

ankiet 

wypełnionych 

w USOS 
373 696 1551 310 2930 

dostępnych w USOS 1902 3950 7561 1223 14636 

odsetek 

wypełnionych 

ankiet 

19,61% 17,62% 20,51% 25,35% 20,02% 

Ankietowani oceniali poszczególne zajęcia dydaktyczne, oceniając osobno wykłady, 

ćwiczenia, laboratoria, seminaria i konwersatoria, w skali od 2 do 5, odnosząc się do:  

(P1) poszerzenia wiedzy, (P2) przekazywania wiedzy, (P3) dodatkowych wyjaśnień, (P4) 

przygotowania do zajęć, (P5) przestrzegania kryteriów zaliczenia przez prowadzącego 

zajęcia:  
ocena zajęć dydaktycznych 

w odniesieniu do: 
profesorowie 

doktorzy 

habilitowani 
doktorzy magistrzy 

ogół 

ankietowanych 

P1: poszerzenia wiedzy 4,5 4,4 4,2 4,0 4,3 

P2: przekazywania wiedzy 4,4 4,1 4,0 3,8 4,1 

P3: dodatkowych wyjaśnień 4,6 4,5 4,4 4,4 4,5 

P4: przygotowania do zajęć 4,7 4,6 4,4 4,3 4,5 

P5: przestrzegania kryteriów 

zaliczenia 4,8 4,7 4,6 4,5 4,6 

średnia ocen w danej grupie 

prowadzących 4,6 4,5 4,3 4,2 4,4 

odsetek wypełnionych ankiet 

w podanej grupie prowadzących 

zajęcia:  

19,61% 17,62% 20,51% 25,35% 20,02% 

W wyniku odniesienia ocen otrzymanych przez prowadzących w badaniu ankietowym do 

ocen otrzymanych przez wszystkich prowadzących zajęcia na Wydziale Matematyki 

i Informatyki UJ oraz na UJ prowadzący uzyskali w przeważającej większości bardzo 

wysokie oceny w kategorii opisowej: 70 osób – bardzo wysoko, 18 osób – wysoko, 6 osób – 

przeciętnie, 1 osoba – nisko. Nikt z prowadzących zajęcia na kierunku matematyka nie 

uzyskał najniższej kategorii opisowej: bardzo nisko. 

kategoria opisowa profesorowie 
doktorzy 

habilitowani 
doktorzy magistrzy ogółem 

bardzo wysoko 16 16 23 15 70 

wysoko 1 6 8 3 18 

przeciętnie 0 0 3 3 6 

nisko 0 0 0 1 1 

bardzo nisko 0 0 0 0 0 

ogółem 17 22 34 22 95 

odsetek wypełnionych 

ankiet w podanej grupie 
19,61% 17,62% 20,51% 25,35% 20,02% 
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prowadzących zajęcia: 

Ankietowani mogli wyrazić swoje opinie o każdym ocenianym kursie i formie zajęć w ra-

mach danego kursu (wykład, ćwiczenia, konwersatorium, laboratorium, seminarium). Podano 

jedynie 441 komentarzy słownych w 2930 wypełnionych ankietach (spośród 14636 dostęp-

nych ankiet) w USOS, co stanowi tylko 15,05% ogółu ankiet wypełnionych i zaledwie 3,01% 

ankiet dostępnych w USOS. 

 

Prowadzący zajęcia ma możliwość zapoznania się w USOS z komentarzami na temat 

prowadzonych przez siebie zajęć. 

Przeważająca większość z 441 komentarzy słownych zawiera ogólne stwierdzenia dotyczące 

prowadzonych zajęć – zbieżne z opiniami streszczonymi w punkcie 6.1 niniejszego raportu. 

 

Większość (286 z 441) komentarzy miała charakter jednoznacznie pozytywny, często 

wręcz entuzjastyczny, zawierający podziękowania, czasem żal, że dany kurs dobiegł końca, 

np.: 

„Zajęcia były prowadzone w sposób rzetelny, cały materiał podany na wykładzie był 

zrealizowany, panowała przyjazna atmosfera.” 

„Wspaniały wykładowca i człowiek.” 

„Bardzo przyjemne zajęcia, ciekawie prowadzony wykład i niezwykle sympatyczna osoba.” 

„Zajęcia były prowadzone w rzetelny sposób. Prowadzący był otwarty i chętnie 

współpracował ze studentami. Były to jedne z lepszych zajęć w tym roku.” 

„Zajęcia na bardzo dobrym poziomie.” 

„Wykład […] był po prostu idealny. Mimo że ten przedmiot na ogół sprawia dużo trudności, 

dzięki wykładowcy okazał się najbardziej interesujący, a przede wszystkim zrozumiały. 

Bardzo pomogły w tym materiały przynoszone przez [wykładowcę]. Anegdoty, ciekawostki, 

które wykładowca przytaczał sprawiły, że uczęszczanie na wykład było prawdziwą 

przyjemnością. Widać było, że oprócz imponującej wiedzy, [wykładowca] jest również 

niesamowitym dydaktykiem. Bardzo cieszę się, że uczęszczałam na ten wykład. Dziękuję!” 

„Z perspektywy minionego już semestru (roku) aż szkoda, że tyle wykładów opuściłem :( 

Najlepszy wykładowca jakiego dotąd spotkałem na tym wydziale - serdecznie dziękuję :)” 

Około 60 (z 441) komentarzy miało charakter neutralny lub zawierały opis zarówno 

pozytywnych jak i negatywnych cech zarówno kursu jak i prowadzącego, niejednokrotnie 

stanowiąc osobliwe zestawienie charakterystyki kursu, opisu sposobu prowadzenia zajęć 

i wyróżnionych cech charakteru prowadzącego, a do tego również w sposób jednoznaczny 

i szczery określający stopień zaangażowania samego oceniającego (tj. studenta, a nie: 

ocenianego - prowadzącego zajęcia, czy jego pracę), np.: 

liczba ankiet 
profesorowie 

doktorzy 

habilitowani 
doktorzy magistrzy suma ankiet 

z komentarzem słownym 60 80 227 74 441 

wypełnionych w USOS  373 696 1551 310 2930 

z ogółu ankiet dostępnych 

w USOS w liczbie: 
1902 3950 7561 1223 14636 

odsetek ankiet z komentarzem  

w odniesieniu do ankiet 

wypełnionych w USOS 
16,09% 11,49% 14,64% 23,87% 15,05% 

odsetek ankiet z komentarzem  

w odniesieniu do ankiet 

dostępnych w USOS 
3,15% 2,03% 3,00% 6,05% 3,01% 
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"Niestety mam negatywne odczucia wobec tego prowadzącego, uważam, że jest 

niesympatyczny. Do przekazywania wiedzy nie mam zastrzeżeń." 

"Zajęcia były prowadzone bardzo dobrze, jednak tempo przedstawianego materiału zbyt 

szybkie." 

"Sam wykład trudno mi ocenić, gdyż byłem tylko na jednym." 

 „Zdecydowanie […] potrafi w przystępny sposób przekazywać wiedzę, jednak na zajęciach 

często nie uważa - mnóstwo zadań na tablicy było błędnie rozwiązanych i nie zwrócił na to 

najmniejszej uwagi. Jest osobą dość niesamodzielną w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji, 

ciężko też podejmować z nim dyskusję, gdyż raczej nie zwraca większej uwagi na argumenty 

studentów, ale należy oddać mu to, że potrafi dzielić się swoją bez wątpienia dużą wiedzą 

[…].” 

Około 90 (z 441) komentarzy miało wydźwięk wyraźnie negatywny, rozemocjonowany, 

wyrażonych w sposób pospolity, czasem bez przebierania słowach, bez wiary, że ktokolwiek 

przeczyta je. Najczęściej komentarze te zawierały  

- oczekiwanie ścisłego skoordynowania ćwiczeń z wykładem; 

- oczekiwanie rozwiązywania na ćwiczeniach większej liczby zadań związanych ściśle 

z przygotowaniem do egzaminu; 

- stwierdzenie, że na ćwiczeniach rozwiązywane są zadania zbyt łatwe, znacznie łatwiejsze od 

tych, które studenci rozwiązywali później na egzaminie; 

- stwierdzenie, że zasady zaliczania kursu zostały przedstawione w sposób niejasny, bądź 

zostały określone w czasie trwania semestru lub zostały zmienione w czasie trwania semestru; 

- stwierdzenie, że wykład był prezentowany w zbyt szybkim tempie lub chaotycznie; 

- oczekiwanie, że prowadzący zajęcia udostępni komplet notatek do wykładu lub ćwiczeń 

przed zajęciami; 

- oczekiwanie, że prowadzący zajęcia samodzielnie rozwiąże zadania, które polecił studentom 

do rozważenia w ramach pracy domowej, w sytuacji, gdy nikt z grupy studentów nie potrafi 

rozwiązać danego problemu; 

- oczekiwanie, że prowadzący nie będzie na zajęciach wymagać odpowiedzi przy tablicy poza 

studentami, którzy sami zgłoszą się do odpowiedzi; 

Jedynie w kilku pojedynczych komentarzach zawarto stwierdzenia, z których wynikało, że 

- prowadzący na zajęciach omawiał zagadnienia niezwiązane z tematyką kursu; 

- prowadzący nie zdążył zrealizować wszystkich zagadnień zawartych w sylabusie kursu; 

- prowadzący spóźniał się na zajęcia; 

- wykład prowadzono w sali nieoświetlonej (ze względu na projekcję slajdów za pomocą 

rzutnika), a prezentacji nie przekazano studentom;  

- nie było przerwy w ponaddwugodzinnym wykładzie; 

- prowadzący zajęcia mówił zbyt cicho lub pisał niewyraźnie na tablicy. 
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8. Tematy egzaminów pisemnych (załączniki). 
Tematy egzaminów pisemnych i przykładowe pytania z egzaminów ustnych są archiwizowa-

ne w archiwum internetowym na stronie (dostępnej dla studentów matematyki 

i pracowników Instytutu Matematyki UJ po zalogowaniu):  

http://www.im.uj.edu.pl/studia/materialy-dydaktyczne 
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9. Analiza procesu kształcenia z punktu widzenia rynku pracy. 
 

Na Uniwersytecie Jagiellońskim śledzeniem losów absolwentów zajmuje się Biuro Karier. 

Zgodnie z raportem Biura Karier UJ z września 2014 r. dotyczącego badania losów 

absolwentów 2012/13 oraz Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia UJ 

(z którymi zapoznał się kierunkowy zespół ds. jakości kształcenia) pokazują, że większość 

absolwentów studiów II stopnia na kierunku matematyka nie ma problemu ze znalezieniem 

pracy po studiach. Absolwenci studiów II stopnia (studia magisterskie) biorący udział 

w badaniu ankietowym złożyli następujące deklaracje dotyczące ich losów po upływie sześciu 

miesięcy od ukończenia studiów II stopnia: 
Kierunek Pracuję i nie 

kontynuuję nauki 
Pracuję i kontynuuję 

naukę 
Nie pracuję, 

kontynuuję naukę 
Nie pracuję i nie 

kontynuuję nauki 
Matematyka 

średnia UJ 
57% 
55% 

10% 
18% 

19% 
14% 

14% 
13% 

Większość pracujących absolwentów Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (93%) stanowią 

pracownicy najemni. Tylko 7% pracujących absolwentów prowadzi samodzielną działalność 

gospodarczą (przy średniej w grupie absolwentów UJ wynoszącej 4%). 

Wszyscy absolwenci studiów I stopnia (studia licencjackie) na kierunku matematyka biorący 

udział w badaniu ankietowym stwierdzili, że kontynuują studia. Złożyli następujące 

deklaracje dotyczące ich losów po upływie sześciu miesięcy od ukończenia studiów I stopnia: 
Kierunek Kontynuuję naukę 

i nie pracuję 
Kontynuuję naukę 

i pracuję 
Pracuję i nie 

kontynuuję nauki 
Nie pracuję i nie 

kontynuuję nauki 
Matematyka 

średnia UJ 
87% 
58% 

13% 
27% 

0% 
13% 

0% 
2% 

 

W budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ organizowane są spotkania 

z pracodawcami, mające na celu zapoznanie studentów z realiami pracy, wymaganiami, 

możliwościami awansu, aplikowania o pracę itp.: 

- spotkania z pracownikami State Street (w ramach cyklu wykładów Akademia State Street), 

Alior Banku, Urzędu Statystycznego, Comarch, Google, Nokia i innych, 

- spotkania z cyklu „Co po matematyce?” organizowane przez KNMF (Koło Naukowe 

Matematyki Finansowej) m.in. z pracownikami UBS, Equity Research, 

- uniwersyteckie targi kariery „Jobs Spot”, 

- warsztaty ProjectTRADER (KNMF we współpracy z Domem Maklerskim HFT Brokers) 

i inne. 

 

Wydział posiada wykaz umiejętności wymaganych od naszych studentów, które zgłosiły 

firmy przyjmujące ich na staże w roku 2014 (Urząd Statystyczny w Krakowie, Alior Bank, 

Sedlak&Sedlak) 

 

W październiku 2013 zorganizowano warsztaty dla studentów „Matematyk w Banku” 

(o praktycznych zastosowaniach matematyki w bankach) prowadzone przez ekspertów 

z Alior Banku; druga edycja warsztatów „Matematyk w Banku” została zorganizowana 

w roku 2015. 

 

 

Wychodząc naprzeciw współczesnym potrzebom rynku, utrzymana została oferta 

przedmiotów ekonomiczno-matematycznych, jak również poszerza się kadra pracowników 
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specjalizujących się w tej tematyce. Ponadto, każdy zainteresowany student może odbyć 

nieobowiązkowy staż na własny wniosek. Pracownik Instytutu Matematyki UJ (dr hab. 

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. W roku 2015 r. nadal 

obserwowano z niepokojem, że wielu studentów trzeciego roku matematyki nie radzi sobie ze 

zdaniem egzaminu licencjackiego w pierwszym terminie, a spośród tych, którzy powtórnie 

przystępują do egzaminu w terminie wrześniowym, nadal pewna liczba nie jest w stanie zdać 

egzaminu licencjackiego.  

 

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 porannych 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, obiektów sportowych) nie wpływa korzystnie na komfort pracy studentów 

i pracowników. 

Dyrekcja Instytutu Matematyki UJ po raz kolejny poradziła sobie w roku 2014/15 z obsadą 

zajęć dla studentów matematyki z kilku przedmiotów objętych planem studiów specjalności 

matematyka z ekonomią (rachunkowość, analiza ekonomiczna, finanse publiczne i rynki 

finansowe) oraz biomatematyka (statystyka w medycynie), których prowadzenia nie podjęli 

się pracownicy UJ pomimo złożenia zamówienia w odpowiednich jednostkach UJ 

z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Prowadzenie tych zajęć powierzono (odpowiednio) 

pracownikom Uniwersytetu Ekonomicznego i Instytutu Farmacji PAN. 
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11. Szczególnie cenne inicjatywy i innowacje dydaktyczne – 

podjęte i planowane 

 
1) Poszerzenie oferty kursów specjalistycznych do wyboru w języku angielskim: 

Prof. Roman Srzednicki, Applied Ordinary Differential Equations,  

Dr Sławomir Dinew, Fourier Transform and Distribution Theory,  

Dr hab. Piotr Niemiec, Representation of Compact Topological Groups,  

Dr hab. Marcin Mazur, Computer Methods in Mathematics,  

Dr Piotr Kościelniak, Introduction to Probability and Statistics. 

 

2) Utrzymanie oferty nowych kursów specjalistycznych wprowadzonych w roku 

2013/14: 

Dr Krzysztof Ciesielski, Matematyczne aspekty wyborów, 

Dr Dariusz Zawisza, Teoria ryzyka. 

3) Poszerzenie oferty seminariów badawczych (dr hab. Leokadia Białas-Cież, 

Współczesne zastosowania metod aproksymacji – od roku akad. 2015/16). 

4) Organizacja (przy współpracy AliorBanku i Wydziału Matematyki i Informatyki UJ) 

drugiej edycji warsztatów „Matematyk w Banku” (zaplanowane na XI-XII 2015 r.). 
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12. Inne uwagi. 
 

Studenci (zarówno I jak i II stopnia) kierunku matematyka naszego wydziału w roku 2014 

odnieśli liczne sukcesy w międzynarodowych zawodach oraz konkursach. Poniżej wyszcze-

gólniono najważniejsze z nich, obok podano listę naszych nagrodzonych studentów. 

 

 William Lowell Putnam Mathematical Competition: Dariusz Matlak (First 

Prize), Wojciech Porowski (First Prize), Jan Gwinner (Second Prize), Teodor 

Jerzak (Second Prize), Karol Kaszuba (Second Prize), Michał Zając (Second 

Prize), Dominik Burek (Third Prize), Marcin Lara (Third Prize), Michał 

Seweryn (Third Prize), Marcin Sroka (Third Prize), Dawid Gawlina 

(Honorable Mention), Kamil Pałka (Honorable Mention) 

 

 21st International Mathematics Competition for University Students (Bla-

goevgrad, Bułgaria): Teodor Jerzak (First Prize), Marcin Lara (Second Prize), 

Dariusz Matlak (Second Prize) 

 

 24
th

 Vojtech Jarnik International Mathematical Competition (Ostrava, 

Czechy): Michał Zając (2. miejsce), Mikołaj Frączyk (8. miejsce), Teodor 

Jerzak (9. miejsce), Dariusz Matlak (17. miejsce), Marcin Lara (19. miejsce), 

Kamil Kuźmicki (23. miejsce) 

 

 LVII Konkurs im. Józefa Marcinkiewicza PTM na najlepszą pracę stu-

dencką z matematyki: Adam Pasternak (nagroda III stopnia), Paweł 

Pietrzycki (nagroda III stopnia), Łukasz Gołębiowski (wyróżnienie), Michał 

Świętek (wyróżnienie) 

 

Ponadto 4 studentów kierunku matematyka otrzymało w roku akad. 2014/15 stypendium 

MNiSzW za wybitne osiągnięcia. 

 


