
matematyka
Instytut Matematyki
studia pierwszego stopnia

Liczba miejsc na matematyce: 200 (wspólna rekrutacja na 
wszystkie specjalności).

Miejsce na liście rankingowej zależy od liczby punktów (0-100), 
czyli większej z dwóch liczb: 

(1) połowa wyniku matury z matematyki (poziom podstawowy), 

(2) wynik matury z matematyki (poziom rozszerzony). 

Finaliści Olimpiad: Matematycznej, Lingwistyki Matematycznej 
oraz kilku innych wymienionych na stronie rekrutacji, 
otrzymują 100 punktów niezależnie od wyniku matury.

Szczegóły (w tym dla pozostałych typów matur):
http://www.rekrutacja.uj.edu.pl

ul. Łojasiewicza 6 
30-348 Kraków 
Telefon: +48 12 664 66 34
Adres e-mail: studia@im.uj.edu.pl

Strona Instytutu Matematyki:

www.im.uj.edu.pl

Profil Instytutu Matematyki na Facebooku: 

www.facebook.com/InstytutMatematykiUJ

Ogólnouniwersytecki serwis  
dla kandydatów na studia:

www.rekrutacja.uj.edu.pl

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów UJ:

www.erk.uj.edu.pl

Koło Matematyków Studentów UJ:

www.kmsuj.im.uj.edu.pl

Koło Naukowe Matematyki Finansowej UJ:

www.knmf.im.uj.edu.pl

Instytut Matematyki

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie jest według 
wielu rankingów  
pierwszą uczelnią w Polsce,
a matematyka – najlepszym
kierunkiem studiów

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
 przyznało w roku 2012
     matematyce na UJ
           prestiżowy tytuł
 Najlepszego Kierunku                

Studiów

W roku 2014 Wydział 
Matematyki i Informatyki 
UJ otrzymał kategorię A+ 
MNiSW, co stawia go  
w gronie 5% najlepszych 
wydziałów w Polsce



Łączymy tradycję  
z nowoczesnością, teorię  
z zastosowaniami, wysoki 
poziom naukowy z przyjazną 
atmosferą. Czeka na Ciebie  
nowoczesny klimatyzowany 
budynek (z 2008 roku) 
położony w pięknej okolicy, 
z dobrym dojazdem, a w nim 
bezprzewodowy internet, 
świetnie wyposażone 
pracownie komputerowe  
i przestronna biblioteka. 

W Krakowie, rodzinnym 
mieście największego 
polskiego matematyka 
Stefana Banacha, studiuje 
ponad 200 tysięcy  
młodych ludzi. 

Kraków to nie tylko biblioteki 
i sale wykładowe, to także 
królewski Wawel, magiczny 
Rynek i modny Kazimierz. 
To centrum kultury i dobrej 
zabawy. 

W roku 2010 Państwowa 
Komisja Akredytacyjna 
przyznała wyróżnienie  
dla kierunku matematyka.

Nasza oferta – specjalności
www.im.uj.edu.pl/specjalnosci 

•	 biomatematyka: umożliwi Ci harmonijne 
połączenie matematyki z biologią; genetyka, 
ekologia, teoria ewolucji, bioinformatyka, 
statystyka medyczna – to niektóre elementy  
tego unikatowego programu

•	 matematyka w ekonomii: pozwoli Ci na 
łączenie studiów z matematyki i ekonomii na UJ,  
a w przyszłości zajęcie się matematyką finansową 

•	 ogólna: da Ci wszechstronne wykształcenie  
matematyczne 

•	 stosowana: przygotuje Cię do pracy  
w firmie (przemysł, finanse, IT), nauczy podstaw 
informatyki i modelowania matematycznego 

•	 teoretyczna: to wybór dla Ciebie, nie tylko 
wtedy, gdy marzysz o studiach doktoranckich 
lub karierze naukowej; to szansa na uzyskanie 
głębokiej wiedzy matematycznej i gwarancja 
wyjątkowej pozycji na rynku pracy; najlepszym 
proponujemy indywidualne studia pod kierunkiem 
opiekuna naukowego 

m a t e m a t y k a

)) Po licencjacie można  
kontynuować u nas naukę  

na studiach II stopnia (magisterskich), 
a później III stopnia (doktoranckich)


