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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. Michał Kozdęba (od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.),  Tomasz Kosmala (od
1 września 2014 r.) – przedstawiciel studentów
8.  Marzena Bogumirska-Gołdyn, Urząd Statystyczny w Krakowie (interesariusz zewnętrzny)
9. dr Jacek Dymel, V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego, Kraków (interesariusz
zewnętrzny)
10. Karol Kuraszkiewicz, Alior Bank (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 62 87 70 57 mat. finansowa

mat. stosowana 49 50 28 22 mat. stosowana

mat. teoretyczna 15 10 18 9 mat. teoretyczna

mat. ogólna 8 20 mat. ang./mat. ogólna

biomatematyka 7 15

mat. komputerowa 2 14 mat. komputerowa

3 5 mat. nauczycielska

inna specj. lub brak inna specj.

RAZEM 192 143 196 119 93 RAZEM

Stan na dzień 30 listopada 2013 r.

Ponadto jeden student kontynuował studia na kierunku matematyka (specjalność matematyka
finansowa) wg programu pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich. 
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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 wy-
mienionych w Wykazie uchwalonym przez Radę Wydziału MiI UJ. Mimo to, program stu-
diów podlega obserwacji i analizie, ewoluuje i jest doskonalony. Do podstawowych zalet na-
leżą:

 plan studiów dopasowany do poziomu wiedzy absolwentów szkół średnich (w szcze-
gólności, kursy trudniejsze zaplanowane w późniejszych latach studiów);

 uruchomiono od semestru letniego 2013/14 obowiązkowe konwersatorium „Język an-
gielski w naukach matematycznych” dla studentów I stopnia;

 poszerzono ofertę o dodatkowe kursy w języku angielskim profesorów wizytujących
(Prof. Mihai Tibăr (Uniwersytet Lille 1, Francja), „Polynomial mappings”; Prof. Nico-
lae Teleman, „PL-manifolds and Index Theorem”);

 poszerzono ofertę o nowe kursy pracowników przygotowane przez pracowników IM
UJ (dr Andrzej Daniluk, „Inżynieria finansowa I”; dr Marcin Mazur, „Analiza danych
statystycznych w systemie SAS”).

Wysoki  stopień zaawansowania kursów zaawansowanych oferowanych studentom studiów
pierwszego stopnia w pierwszym i drugim semestrze studiów równolegle do kursów w wersji
podstawowej (kursy: analiza matematyczna I i II, algebra liniowa z geometrią I i II, elementy
logiki i teorii mnogości, matematyka dyskretna, wstęp do algebry, wstęp do topologii) stano-
wił dla wielu bardzo dobrych kandydatów sporą trudność i spowodował odpływ dobrych kan-
dydatów na studentów specjalności teoretycznej do innych specjalności wybieranych – zgo-
dnie z programem studiów – po zakończeniu drugiego semestru studiów I stopnia. Według o-
pinii członków Zespołu do Jakości Kształcenia kursy zawansowane powinny być oferowane
studentom od drugiego semestru studiów i to wyłącznie te kursy, które zaczynają się w dru-
gim semestrze studiów (tj. wstęp do algebry, wstęp do topologii). W przypadku kursów kon-
tynuowanych w drugim semestrze (analiza matematyczna II, algebra liniowa z geometrią II)
proponuje się organizację odrębnych grup ćwiczeniowych 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 2013/14 wdrożono następujące zmiany w programie studiów na kierun-
ku matematyka lub w sposobie jego realizacji postulowane przez studentów i nauczycieli aka-
demickich w roku 2012/13 i zatwierdzone przez Radę Wydziału Matematyki i Informatyki UJ
w czerwcu 2013 r., a w szczególności: 
1) realizacja kursów rachunek prawdopodobieństwa 1 i 2 na specjalnościach matematyka w e-
konomii,  biomatematyka,  matematyka  stosowana i  matematyka  ogólna (specjalność teore-
tyczna realizuje odrębny kurs rachunku prawdopodobieństwa);
2)  wprowadzenie  egzaminu  na  koniec  kursu  analiza  matematyczna  3  (postulat  zgłaszany
przez koordynatora kursów);
3) wprowadzenie konwersatorium języka angielskiego w naukach matematycznych na stu-
diach I stopnia;
4) przeniesienie kursu analiza funkcjonalna 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;
5) 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).

Ponadto wprowadzono następujące modyfikacje (nie wpływające na program studiów na kie-
runku matematyka):
6) wprowadzono niewielkie zmiany w sylabusach kursów (postulowane przez koordynatorów
kursów);
7) poszerzono ofertę kursów specjalistycznych do wyboru dla studentów studiów II stopnia
z zakresu matematyki finansowej (zgłaszany przez studentów specjalności matematyka w e-
konomii kończących studia I stopnia) o kurs Inżynieria finansowa;
8) wprowadzenie do oferty studiów kursu Analiza danych statystycznych w systemie SAS.

W trakcie roku akademickiego 2013/14 nauczyciele akademiccy, interesariusze zewnętrzni, o-
piekunowie studentów odbywających staże zawodowe oraz studenci zgłaszali kolejne suge-
stie:
9) wprowadzenie do programu kursu „Programy użytkowe” wybranych zagadnień szczegóło-
wych, w tym: tabele przestawne i podstawy VBA w Excelu, a także wybranych zagadnień
z zakresu baz danych (podstawy Access) i grafiki (Corel);
10) poszerzenie oferty kursów w języku angielskim (Applied Ordinary Differential Equations,
Fourier Transform and Distribution Theory, Representations of Compact Topological Groups,
Computer Methods in Mathematics, Introduction to Probability and Statistics).
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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 26 czerwca 2014 r. po uprzednim
zaaprobowaniu przez Wydziałową Komisję Dydaktyczną. Zmiany te zostały przedyskutowa-
ne przez Komisję Dydaktyczną Rady Instytutu Matematyki i Kierunkowy Zespół ds. Jakości
Kształcenia na kierunku matematyka w marcu, kwietniu, maju 2014 r.

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 nauczy-
cielska 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 sto-
sowanej (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 sto-
pniu przedmiotu „Funkcje analityczne II” w związku z realizacją obowiązkowego przedmiotu
Funkcje analityczne na I stopniu. 
5. Wpisania od cyklu 2015/2016 do programu specjalności matematyka teoretyczna na II sto-
pniu przedmiotu „Analiza funkcjonalna II” w związku z realizacją obowiązkowego przedmio-
tu Analiza funkcjonalna na I stopniu.
6. Wprowadzenia od cykl 2014/2015 zmiany w programie matematyki teoretycznej I stopień
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 te-
oretycznej z 30 h w + 30 h ćw +30 h konwersatorium na 60 h wykładu i30 h ćwiczeń.
8. Zmiany nazwy przedmiotu „Modelowanie matematyczne” na specjalności biomatematyka
studiów I stopnia na „Podstawy modelowania matematycznego” oraz „Modelowanie matema-
tyczne II” na II stopniu na „Modelowanie matematyczne” przy wprowadzeniu dodatkowych
wymagań wstępnych dla przedmiotu „Modelowanie matematyczne” w postaci: analiza mate-
matyczna 3, rachunek prawdopodobieństwa 1, równania różniczkowe zwyczajne.
9. Zaliczenia od cyklu 2013/2014 przedmiotu „Analiza matematyczna 3” na podstawie egza-
minu zamiast zaliczenia na ocenę.
10. Zmiana punktacji szkolenia BHP (z 0 ECTS na 1 ECTS) na obu stopniach studiów na kie-
runku matematyka w celu ujednolicenia punktacji ECTS za ten kurs na wszystkich kierun-
kach studiów prowadzonych przez Wydział – na wniosek Pełnomocnika Dziekana Wydziału
MiI UJ.
11. Zmiana na specjalności matematyka finansowa i matematyka stosowana polegającą na za-
kończeniu pierwszego semestru seminarium D na zaliczenie bez oceny, 1 ECTS (zamiast zali-
czenia bez oceny, 0 ECTS) oraz drugiego semestru seminarium D na zaliczenie bez oceny,
1 ECTS (zamiast zaliczenia na ocenę, 3 ECTS).
12. W związku ze zmianą opisaną w punkcie 11, w celu ujednolicenia punktacji za seminaria
w programie studiów II stopnia specjalności matematyka stosowana i matematyka finansowa
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(w ramach okresowego przeglądu punktacji ECTS) – zmiana punktacji seminarium W na I ro-
ku studiów drugiego stopnia od rekrutacji w roku 2014/15 począwszy (bez zmiany liczby go-
dzin 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).

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 urealnienia ob-
ciążenia studentów II roku studiów (a także aktualizacja liczby punktów ECTS). Zaintereso-
wani studenci mogą zrealizować „Wykład do wyboru” w ramach rozszerzenia programowe-
go.
2. Zaliczenie od cyklu 2013/2014 przedmiotu „Analiza matematyczna 3” na podstawie egza-
minu zamiast zaliczenia na ocenę.

Rekrutacja 2012/13
1. Przeniesienie w planie studiów III roku studiów pierwszego stopnia o specjalności biomate-
matyka 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.
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6. Ogólna ocena jakości zajęć dydaktycznych (niezależna od 
ankiety studenckiej).

6.1 Dyrekcja Instytutu Matematyki UJ przeprowadziła w grupie 192 absolwentów studiów
matematycznych I stopnia w okresie od czerwca do września 2014 r. badanie ankietowe w o-
parciu o następujący formularz z pytaniami:

A. Jaki rodzaj informacji miał największy wpływ na Pani/Pana decyzję o podjęciu stu-
diów w Instytucie Matematyki UJ?

B. Proszę wymienić co najwyżej pięć nazwisk osób prowadzących zajęcia, których pra-
cę 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 88
Status kierunku zamawianego 60
Studia w Krakowie, w dużym mieście pełnym atrakcji 
kulturalnych, turystycznych itp. 54
Istniejąca ogólna opinia o studiach matematycznych na UJ 54
Opinia rodziny lub znajomych 22
Informacje uzyskane w sieci 20
Udział w Dniu Wydziału lub innych wydarzeniach 
organizowanych przez Wydział. Jakich? 6
Inne 3
Trudno powiedzieć 1

Jedna osoba spośród sześciu, które wskazały odpowiedź „udział w Dniu Wydziału lub innych
wydarzeniach  organizowanych  przez  Wydział” dopisała  komentarz  „III  Kongres  młodych
Matematyków Polskich”, jedna ponowiła słowa: „Dzień Wydziału” a jeszcze jedna dopisała
„Noc Naukowców”.
Pięć osób, które wybrały odpowiedź „inne”, dodały komentarze, w których podkreślały swoje
zainteresowania, tradycje rodzinne lub związek z Krakowem i bliską odległość miejsca stu-
diów od miejsca zamieszkania.
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W odpowiedzi na pytanie B ankietowani wskazali nazwiska 71 osób (spośród ok. 150 osób
prowadzących zajęcia na kierunku matematyka w latach 2011-2014), w tym 52 pracowników
Instytutu Matematyki  UJ, 1 pracownika Instytutu Informatyki i Matematyki  Komputerowej
UJ, 2 pracowników Jagiellońskiego Centrum Językowego, 1 pracownika Wydziału Zarządza-
nia i Komunikacji Społecznej UJ oraz 15 doktorantów Wydziału Matematyki i Informatyki
UJ:

 3p 2p 1p suma
Pracownik 01 31 18 3 132
Pracownik 02 22 28 8 130
Pracownik 03 24 21 2 116
Pracownik 04 17 10 4 75
Pracownik 05 11 17 3 70
Pracownik 06 13 3 0 45
Pracownik 07 7 11 1 44
Pracownik 08 7 10 3 44
Pracownik 09 7 8 4 41
Pracownik 10 8 6 2 38

………..
Pracownik 66 0 0 1 1
Pracownik 67 0 0 1 1
Pracownik 68 0 0 1 1
Pracownik 69 0 0 1 1
Pracownik 70 0 0 1 1
Pracownik 71 0 0 1 1

Uwaga. Nazwiska osób wskazanych przez ankietowanych nie zostaną upublicznione w żad-
nej formie. Zainteresowani pracownicy Instytutu Matematyki UJ mogą zwrócić się do Dyre-
ktora Instytutu Matematyki z indywidualną prośbą o wskazanie własnej pozycji (od 01 do 71)
w podanej powyżej tabeli.
Tylko 28 osób ze 144 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 wzglę-
du na poruszane sprawy.
Stwierdzenie braku jakichkolwiek uwag (dwie osoby).
Brak korelacji tematyki ćwiczeń i wykładu (trzy osoby).
Postulat zwiększenie liczby godzin ćwiczeń, zwłaszcza z analizy matematycznej (dwie oso-
by).
Problemy z rejestracją na zajęcia za pomocą USOS-a, Uczelnianego Systemu Obsługi Studen-
tów (jedna osoba).
Stwierdzenie, że zajęcia z LaTeX-a powinny odbywać się dopiero na trzecim roku studiów
równolegle do proseminarium, nie zaś w ramach kursu „Programy użytkowe” na roku pierw-
szym (jedna osoba).
Organizacja odrębnych wykładów dla specjalności teoretycznej już od pierwszego roku stu-
diów (jedna osoba).
Stwierdzenie, że studia matematyczne są zbyt teoretyczne i postulat wprowadzenie większej
liczby tematów praktycznych, zwłaszcza na specjalności stosowanej (pięć osób).
Stwierdzenie braku zaangażowania u prowadzącego zajęcia (jedna osoba).
Uwaga na temat potrzeby starannego i dokładnego formułowania poleceń na egzaminach (je-
dna osoba). Stwierdzenie, że wymagania na egzaminach obniżają się (jedna osoba).
Stwierdzenie, że poziom egzaminu licencjackiego jest wysoki w porównaniu do egzaminów
licencjackich na innych uczelniach (jedna osoba).
Stwierdzenie, że poziom prowadzonych kursów jest wysoki i bardzo trudno jest otrzymać o-
cenę bardzo dobrą na egzaminie (dwie osoby).
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Docenienie dobrą organizację pracy administracji UJ (jedna osoba).
Stwierdzenie, że w pracy administracji powinno być mniej biurokracji (jedna osoba).
Ubolewanie na brak możliwości swobodnego rozszerzania programu studiów (dwie osoby).
Oczekiwanie  pierwszeństwa w rekrutacji  na  studia  II  stopnia  dla  osób kończących  studia
I stopnia na UJ (wyrażone przez 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.) przepro-
wadziła badanie ankietowe, w którym udział wzięło 45 studentów matematyki (studiów I i II
stopnia). Ankietowani odpowiadali na pytania dotyczące:  a) programu studiów, b) formy
zajęć, c) egzaminu licencjackiego i pracy licencjackiej, d) rynku pracy, e) budynku Wy-
działu i III Kampusu UJ. 

Ad a), b) oraz c). Ankietowani powtórzyli uwagi, które zgłaszali absolwenci w ankiecie prze-
prowadzonej przez Dyrekcję IM UJ w czerwcu-wrześniu 2014 r. Zgłosili ponadto szereg u-
wag szczegółowych, które zostały przekazane członkom Komisji Dydaktycznej Rady Instytu-
tu Matematyki UJ i Kierunkowego Zespołu do Jakości Kształcenia w celu dokładnego przea-
nalizowania. Najciekawsze uwagi dotyczyły zwiększenia liczby zajęć w laboratoriach kompu-
terowych, uważniejszego monitorowania jakości pracy osób prowadzących zajęcia z innych
uczelni, ograniczenie procederu odpisywania podczas egzaminów, zwiększenia liczby projek-
tów na przedmiotach stosowanych i ekonomicznych, niewystarczające ukazywanie praktycz-
nych zastosowań podczas wykładów. Ankietowani zgłaszali także szczegółowe uwagi doty-
czące konkretnych przedmiotów.
Ad. d). Ankietowani z uznaniem odnieśli się do pracy Koła Naukowego Matematyki Finanso-
wej zmierzających do poszukiwania atrakcyjnych staży i praktyk, a także spotkań z osobami
spoza  Wydziału.  Sugerują  zintensyfikowanie  działań  Wydziału  Matematyki  i  Informatyki
w zakresie pomocy studentom w znalezieniu praktyk i staży. Studenci proponują także wpro-
wadzenie zajęć i szkoleń prowadzonych przez osoby spoza Wydziału, które stykają się z da-
nymi zagadnieniami w pracy. Wielu ankietowanych widziałoby także Wydział Matematyki
i Informatyki w roli instytucji pośredniczącej w zdobyciu przez studentów cenionych na ryn-
ku 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 okoli-
cach sali 0004 – na których można by spędzać czas w przerwach między zajęciami (co, zgo-
dnie z informacjami przekazanymi przez przedstawiciela studentów, jest cenione przez stu-
dentów).
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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
2013/2014 nie jest jeszcze gotowe. Gdy tylko zostanie opracowane, zostanie dołączone do ni-
niejszego raportu.
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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 pracowni-
ków 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 raportem Biura Karier UJ z września 2014 r. dotyczącego badania losów absolwen-
tów 2012/13 oraz Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia UJ (z którymi za-
poznał się kierunkowy zespół ds. jakości kształcenia) pokazują, że większość absolwentów
studiów II stopnia na kierunku matematyka nie ma problemu ze znalezieniem pracy po stu-
diach. Absolwenci studiów II stopnia (studia magisterskie) biorący udział w badaniu ankieto-
wym złożyli następujące deklaracje dotyczące ich losów po upływie sześciu miesięcy od u-
kończenia 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 deklara-
cje 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 pracodaw-
cami, 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 in.,
- spotkania z cyklu „Co po matematyce?” organizowane przez KNMF (Koło Naukowe Mate-
matyki Finansowej) m.in. z pracownikami UBS, Equity Research,
- uniwersyteckie targi kariery „Jobs Spot”,
- warsztaty ProjectTRADER (KNMF we współpracy z Domem Maklerskim HFT Brokers)
i in.

Wydział posiada wykaz umiejętności wymaganych od naszych studentów, które zgłosiły fir-
my przyjmujące ich na staże w roku 2014 (Urząd Statystyczny w Krakowie, Alior Bank, Se-
dlak&Sedlak).

W  październiku  2013  zorganizowano  warsztaty  dla  studentów  „Matematyk  w Banku”
(o praktycznych zastosowaniach matematyki w bankach) prowadzone przez ekspertów z A-
lior Banku.

W roku ubiegłym pracownicy Biura Karier UJ oraz Alior Banku prowadzili warsztaty dla stu-
dentów matematyki nt. pisania CV, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej do pracy lub
na staż, itp.; w warsztatach wzięło udział około 50 studentów.
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Wychodząc naprzeciw współczesnym potrzebom rynku, utrzymana została oferta przedmio-
tów ekonomiczno-matematycznych, jak również poszerza się kadra pracowników specjalizu-
jących się w tej tematyce. Ponadto, każdy zainteresowany student może odbyć nieobowiązko-
wy staż na własny wniosek. Nasz pracownik (dr hab. Leokadia Białas-Cież) zajmuje się koja-
rzeniem firm z właściwymi studentami. Zwiększa to nie tylko zadowolenie obu stron (staży-
sty i firmy), ale również szanse na uzyskanie pracy przez stażystę w owej firmie już po stu-
diach.
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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 sto-
pnia, co – w opinii wielu prowadzących zajęcia – nie przełożyło się na wzrost poziomu zajęć
w pierwszym semestrze studiów pierwszego stopnia. W roku 2014 r. obserwowano z niepo-
kojem, że wielu studentów trzeciego roku matematyki nie radzi sobie ze zdaniem egzaminu
licencjackiego w pierwszym terminie, a spośród tych, którzy powtórnie przystępują do egza-
minu w terminie wrześniowym, nadal pewna liczba nie jest w stanie zdać egzaminu licencja-
ckiego. Liczebność wielu grup ćwiczeniowych na studiach I stopnia w roku 2013/14 przekra-
czała 25 osób, a laboratoryjnych 20 osób, co nie sprzyjało optymalnej realizacji programu stu-
diów.

Organizacja zajęć w dużej liczbie grup ćwiczeniowych, laboratoryjnych i seminaryjnych spra-
wia, że zajęcia studentów matematyki odbywają się w każdym z pięciu dni roboczych w tygo-
dniu od wczesnych godzin rannych do wieczora. Sprawia to, że wielu studentów spędza w bu-
dynku Wydziału niejednokrotnie po kilka a nawet kilkanaście godzin dziennie. Brak podsta-
wowych udogodnień na terenie III Kampusu UJ (brak domów studenckich i stołówek, obiek-
tów sportowych) nie wpływa korzystnie na komfort pracy studentów i pracowników.
Dyrekcja Instytutu Matematyki UJ po raz kolejny poradziła sobie w roku 2013/14 z obsadą
zajęć dla studentów matematyki w z kilku przedmiotów objętych planem studiów specjalności
matematyka z ekonomią (rachunkowość, analiza ekonomiczna, finanse publiczne i rynki fi-
nansowe) oraz biomatematyka (statystyka w medycynie), których prowadzenia nie podjęli się
pracownicy UJ pomimo złożenia zamówienia w odpowiednich jednostkach UJ z wielomie-
sięcznym wyprzedzeniem. Prowadzenie tych zajęć powierzono (odpowiednio) pracownikom
Uniwersytetu Ekonomicznego i Instytutu Farmacji PAN.

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
2013/14, pomimo zaświadczenia o znajomości języka angielskiego, nie byli w stanie – podob-
nie jak w roku poprzednim  – z powodu bariery językowej efektywnie brać udziału w zaję-
ciach 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 w języku angielskim:
Prof. Roman Srzednicki, Applied Ordinary Differential Equations, 
Dr Sławomir Dinew, Fourier Transform and Distribution Theory, 
Dr hab. Piotr Niemiec, Representations of Compact Topological Groups,
Dr hab. Marcin Mazur, Computer Methods in Mathematics, 
Dr Piotr Kościelniak, Introduction to Probability and Statistics.

2) Poszerzenie  oferty kursów specjalistycznych wprowadzonych w roku 2013/14 (i u-
trzymanie tej oferty w kolejnym roku):
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.

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

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

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

6) Poprowadzenie  pierwszej  edycji  kursu „Analiza  danych  statystycznych  w systemie
SAS” w semestrze letnim 2013/14.

7) Zajęcia adaptacyjne prowadzone przez pracowników instytutu w pierwszym tygodniu
roku akademickiego, mające na celu wdrożenie do podjęcia zajęć na kierunku mate-
matyka.

8) Seminarium Inżynieria Danych (prowadzone przez dra hab. Marcina Mazura). które
cieszy się ogromnym zainteresowaniem studentów i pracodawców.

9) Zajęcia  prowadzone w szkole  średniej  przez pracowników i  doktorantów instytutu
(mgr Maciej Gawron, mgr Tomasz Kobos, dr Jakub Byszewski, dr Żywomir Dinew),
co przyciąga najlepszych uczniów (i olimpijczyków) na studia i umożliwia zbieranie
informacji nt. ich matematycznych zainteresowań już na starcie ich kariery naukowej.

10 stycznia 2015 



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

kierunek: matematyka, rok akademicki 2013/14

12. Inne uwagi.
Dwa roczniki studentów objęte są projektem ,,Zwiększenie liczby absolwentów matematyki
UJ i ich kompetencji” nr umowy: UDA-POKL.04.01.02-00-098/11-01, którego oferta zawie-
rała w roku 2013/14 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, Sedlak&Sedlak, (w sumie 34 studentów odbyło takie sta-
że);

c) laboratoria komputerowe; 
d) konwersatoria z zastosowań matematyki dla II roku; 
e) konkursy na najlepszą pracę z zastosowań matematyki oraz na wizualizacje kompute-

rowe;
f) stypendia naukowe.
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