
PLAN STUDIÓW

semestr: 1.
zajęcia dydaktyczne 

kod kursu nazwa kursu

godziny 

E/- punkty 
ECTS

kod 
grupy
zajęćW

zajęć w grupach
razem

A K L S P

Wykład monograficzny 1 30 30 2

Seminarium naukowe 1 30 30 2

Konsultacje indywidualne  1) 15 1

75 5

semestr: 2.
zajęcia dydaktyczne 

kod kursu nazwa kursu

godziny 

E/- punkty 
ECTS

kod 
grupy
zajęćW

zajęć w grupach
razem

A K L S P

Wykład monograficzny 1 30 30 1 3

Seminarium naukowe 1 30 30 2

Konsultacje indywidualne 15 1

75 6

pozostałe zajęcia

semestr: 3.
zajęcia dydaktyczne 

kod kursu nazwa kursu

godziny 

E/- punkty 
ECTS

kod 
grupy
zajęćW

zajęć w grupach
razem

A K L S P

Wykład monograficzny 2 30 30 2

Seminarium naukowe 2 30 30 2

Konsultacje indywidualne 30 1

Dydaktyka szkoły wyższej 15 15 3

105 8

pozostałe zajęcia

1

kod zajęć rodzaj zajęć godz. tyg. punkty 
ECTS

kod  grupy 
zajęć

Hospitacje i prowadzenie zajęć oraz 
wspomaganie procesu dydaktycznego

15 15 1

1

 

kod zajęć rodzaj zajęć godz. tyg. punkty 
ECTS

kod  grupy 
zajęć

Hospitacje i prowadzenie zajęć oraz 
wspomaganie procesu dydaktycznego

15 15 1

1

 



semestr: 4.
zajęcia dydaktyczne 

kod kursu nazwa kursu

godziny 

E/- punkty 
ECTS

kod 
grupy
zajęćW

zajęć w grupach
razem

A K L S P

Wykład monograficzny 2 30 30 1 3

Seminarium naukowe 2 30 30 2

Konsultacje indywidualne 30 1

Lektorat języka obcego 30 30 2

120 8

pozostałe zajęcia

semestr: 5.
zajęcia dydaktyczne 

kod kursu nazwa kursu

godziny 

E/- punkty 
ECTS

kod 
grupy
zajęćW

zajęć w grupach
razem

A K L S P

Wykład monograficzny 3 30 30 2

Seminarium naukowe 3 30 30 2

Konsultacje indywidualne 30 1

90 5

pozostałe zajęcia

2

kod zajęć rodzaj zajęć godz. tyg. punkty 
ECTS

kod  grupy 
zajęć

Hospitacje i prowadzenie zajęć oraz 
wspomaganie procesu dydaktycznego

15 15 1

1

 

kod zajęć rodzaj zajęć godz. tyg. punkty 
ECTS

kod  grupy 
zajęć

Hospitacje i prowadzenie zajęć oraz 
wspomaganie procesu dydaktycznego

15 15 1

1

 



semestr: 6.
zajęcia dydaktyczne 

kod kursu nazwa kursu

godziny 

E/- punkty 
ECTS

kod 
grupy
zajęćW

zajęć w grupach
razem

A K L S P

Wykład monograficzny 3 30 30 1 3

Seminarium naukowe 3 30 30 2

Konsultacje indywidualne 30 1

Wizualizacja i modelowanie 30 30 5

120 11

pozostałe zajęcia

semestr: 7.
zajęcia dydaktyczne 

kod kursu nazwa kursu

godziny 

E/- punkty 
ECTS

kod 
grupy
zajęćW

zajęć w grupach
razem

A K L S P

Seminarium naukowe 4 30 30 2

Konsultacje indywidualne 60 2

Filozofia matematyki 30 30 1 2

120 6

pozostałe zajęcia

semestr: 8.
zajęcia dydaktyczne 

kod kursu nazwa kursu

godziny 

E/- punkty 
ECTS

kod 
grupy
zajęćW

zajęć w grupach
razem

A K L S P

Seminarium naukowe 4 30 30 2

Konsultacje indywidualne 60 3

90 5

3

kod zajęć rodzaj zajęć godz. tyg. punkty 
ECTS

kod  grupy 
zajęć

Hospitacje i prowadzenie zajęć oraz 
wspomaganie procesu dydaktycznego

15 15 1

1

 

kod zajęć rodzaj zajęć godz. tyg. punkty 
ECTS

kod  grupy 
zajęć

Hospitacje i prowadzenie zajęć oraz 
wspomaganie procesu dydaktycznego

15 15 1

1

 



Egzamin doktorski

4

tematyka punkty 
ECTS

Egzaminy doktorskie przeprowadza się zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.



Informacje uzupełniające

1) Uczestnik studiów doktoranckich wybiera na ich początku Opiekuna Naukowego lub jeśli nie 
może dokonać takiego wyboru, Opiekuna Naukowego przydziela Kierownik Studiów 
Doktoranckich. Począwszy od trzeciego semestru Opiekun Naukowy staje się promotorem 
doktoranta lub doktorant wybiera innego promotora - w tej sytuacji Opiekun Naukowy staje się 
promotorem pomocniczym.

2) Uczestnik studiów doktoranckich zobowiązany jest przed ich ukończeniem do przedstawienia 
zaświadczenia o znajomości języka obcego nowożytnego (do wyboru: angielski, francuski, 
niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski) na poziomie co najmniej C1. Kwalifikacja może być 
uzyskana w czasie lektoratu z języka obcego lub na podstawie certyfikatu zewnętrznego na 
ogólnych zasadach.

3) Uczestnik studiów wybiera wykład monograficzny spośród aktualnej oferty wykładów 
monograficznych prowadzonych w Instytucie Matematyki UP, przykładowo:
• Algebra homologiczna i wieloliniowa.
• Analiza w przestrzeniach Banacha.
• Asymptotyczne metody w geometrii algebraicznej.
• Elementy geometrii arytmetycznej.
• Nowoczesne koncepcje nauczania matematyki.
• Ogólne struktury w matematyce.
• Specjalne klasy operatorów w przestrzeniach Hilberta.
• Struktury geometryczne ogólne i szczególne.
• Teoria kategorii.
• Wprowadzenie do teorii równań funkcyjnych wraz elementami algebry wieloliniowej.
• Wybrane elementy nauczania matematyki w szkołach wyższych.
• Zastosowania struktur algebraicznych.

Po uzgodnieniu z Kierownikiem Studiów Doktoranckich, Opiekunem Naukowym oraz osobą 
prowadzącą wykład, możliwe jest wybranie wykładu skierowanego do doktorantów matematyki 
w innej szkole wyższej prowadzącej studia doktoranckie w zakresie matematyki.

4) Przez seminarium naukowe rozumie się seminarium, którego większość uczestników stanowią 
pracownicy naukowi i dydaktyczno-naukowi. Uczestnik studiów doktoranckich wybiera 
seminarium spośród aktualnie prowadzonych w Instytucie Matematyki UP np.:
• Dydaktyka matematyki szkoły wyższej.
• Funkcje wielowartościowe.
• Geometria i równania różniczkowe.
• Matematyka stosowana.
• Równania i nierówności funkcyjne.
• Teoria aproksymacji.
• Teoria iteracji.

lub spośród prowadzonych w innej uczelni wyższej posiadającej akredytację Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej na kierunku matematyka po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem 
Studiów Doktoranckich, Opiekunem Naukowym oraz osobą prowadzącą dane seminarium.
Możliwe jest uczestniczenie w większej liczbie seminariów z zachowaniem warunku, że ich 
łączny wymiar godzinowy nie jest mniejszy od 60 godzin w czasie roku akademickiego. 
Doktorant w czasie studiów może uczęszczać wielokrotnie na to samo seminarium naukowe lub 
je dowolnie zmieniać.
Warunkiem zaliczenia seminarium jest przygotowanie i przedstawienie co najmniej jednego 
wykładu lub prezentacji w każdym roku akademicki. 

 

5


