
K R YT E RI A  K L A SY F I K AC JI

Szczegóły dotyczące zasad kwalifikacji oraz kryteria kwalifikacji dla osób 
legitymujących się: świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. 
„starej matury”; dyplomem IB; dyplomem EB oraz świadectwem dojrzałości 
uzyskanym za granicą dostępne są na stronie internetowej www.uwm.edu.pl, 
w zakładce KANDYDACI. 

ul. Słoneczna 54
10-710 Olsztyn

www.wmii.uwm.edu.pl /uwmwmii

89 524 60 33 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych 
zawartych w niniejszej ulotce. Wszelkie informacje podane w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. ROK AKADEMICKI 2018/2019
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INFORMATYKA

MATEMATYKA

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia  danego 
kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej 
pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci 
mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym 
uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia 
studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium 
jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, 
w ramach określonego limitu miejsc.

wmii@matman.uwm.edu.pl 
WYDZIAŁ 

MATEMATYKI 
I INFORMATYKI

Wydział Matematyki i Informatyki

KIERUNEK STUDIÓW

Konkurs (ranking) 
sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów 

w części pisemnej egzaminu maturalnego 
występujących na świadectwie dojrzałości.

Uwzględnione przedmioty
 (należy dokonać wyboru trzech 

przedmiotów z przedstawionych poniżej).

Informatyka
1. Chemia
2. Fizyka **
3. Geografia
4. Informatyka 
5. Język obcy nowożytny*
6. Matematyka

*język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

Matematyka



Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności: informatyka ogólna; inżynieria systemów informatycznych

inżynierskie, 7 semestrów, stacjonarne i niestacjonarne

Studia drugiego stopnia: 

Specjalności: bioinformatyka; techniki multimedialne; projektowanie 
systemów informatycznych i sieci komputerowych

magisterskie, 4 semestry, stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek, po którym absolwenci posiadają gruntowną wiedzę w zakresie wykorzystania 
techniki komputerowej w  różnych dziedzinach. Mimo profilu technicznego (inżynieria 
oprogramowania, elementy robotyki i automatyki, miernictwo elektroniczne, technika 
cyfrowa, projektowanie systemów informatycznych, aplikacje WWW, diagnozowanie 
i  serwisowanie komputerów, bezpieczeństwo systemów komputerowych) mają dobrą 
wiedzę ogólną w zakresie informatyki (systemy operacyjne, programowanie 
strukturalne i obiektowe, algorytmy i struktury danych).

Studia przygotowują do pracy w sektorze IT m.in.  jako:

 projektant systemów informatycznych,
 programista,
 wdrożeniowiec, 
 konstruktor i administrator sieci komputerowych, 
 administrator systemów informatycznych, 
 pracownik inżynieryjno-techniczny w laboratoriach informatycznych 

i jednostkach badawczych,
 absolwent znajdzie zatrudnienie także w innych sektorach, w których 

wykorzystywane są szeroko pojęte technologie informacyjne.

INFORMATYKA MATEMATYKA

Oferta w języku angielskim: 

Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności: informatyka ogólna; inżynieria systemów informatycznych

stacjonarne i niestacjonarne

Studia drugiego stopnia: 

Specjalności: bioinformatyka; techniki multimedialne; projektowanie 
systemów informatycznych i sieci komputerowych

stacjonarne i niestacjonarne

OBSZAR ZATRUDNIENIA

Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności: nauczanie matematyki; matematyka finansowo-
ubezpieczeniowa

licencjackie, 6 semestrów, stacjonarne

Studia drugiego stopnia: 

Specjalności: nauczanie matematyki; matematyka stosowana

magisterskie, 4 semestry, stacjonarne 

Jest to kierunek, po którym specjaliści, oprócz podstawowej wiedzy matematycznej, 
posiadają znajomość modeli matematycznych stosowanych w finansach 
i ubezpieczeniach, umiejętności stosowania metod optymalizacyjnych i numerycznych 
w rozwiązywaniu problemów,  potrafią posługiwać się narzędziami informatycznymi. 
Absolwenci specjalności nauczycielskiej posiadają także wiedzę, umiejętności 
i kompetencje wymagane do nauczania matematyki na różnych poziomach edukacji.

Absolwenci są wykształconymi matematykami zdolnymi do udziału w:

 rozwijaniu matematyki i jej stosowania w innych gałęziach wiedzy i w praktyce,
 stanowią wyspecjalizowaną kadrę zarówno dla banków, firm, instytucji o profilu 

finansowym i ubezpieczeniowym, jak i w szkolnictwie (specjalność nauczycielska).

Oferta w języku angielskim: 

Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności: nauczanie matematyki; matematyka finansowo-
ubezpieczeniowa

stacjonarne

Studia drugiego stopnia: 

Specjalności: nauczanie matematyki; matematyka stosowana

 stacjonarne

OBSZAR ZATRUDNIENIA


