
STUDIA II STOPNIA  

W UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM W KRAKOWIE 

NA KIERUNKU MATEMATYKA 

Szczegółowe zasady rekrutacji na specjalności nauczycielskiej 

w roku akadem. 2021/22 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi dokumentami dotyczącymi uzyskania kwalifikacji do 

uczenia matematyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej konieczne jest zdobycie 

stopnia magistra matematyki na specjalnościach nauczycielskich. 

Studia II stopnia związane z uzyskaniem powyższych kwalifikacji przewidziane są dla 

kandydatów, którzy:  

1. Uzyskali dyplom licencjata lub inżyniera na kierunku matematyka *

lub 

2. Absolwentów studiów pierwszego stopnia (z dyplomem licencjata lub inżyniera tzw.

kierunków pokrewnych z matematyką) po pozytywnym wyniku postępowania

Komisji Kwalifikacyjnej. Postępowanie kwalifikacyjne będzie związane z weryfikacją

kierunkowych (matematycznych) efektów uczenia się (Zał. 1 – fragment

Zarządzenia) obejmujących matematyczną wiedzę i umiejętności (z zakresu

podstawowych działów matematyki takich jak: analiza matematyczna, algebra,

geometria, statystyka, rachunek prawdopodobieństwa logika i teoria mnogości)

zdobytych przez Kandydatów na studiach I stopnia. Tryb postępowania Komisji będzie

opierał się na zapoznaniu się z dyplomem studiów i suplementem (ewentualnie na

przeprowadzeniu dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatem) *

* Jeśli na dyplomie ukończenia studiów (lub suplemencie do tego dyplomu) brak informacji świadczących o 

potwierdzeniu efektów uczenia się w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogiczno-dydaktycznych 

Kandydat ma możliwość uzupełnienia ich wybierając specjalność tzw. matematyka + II etap edukacyjny 

(nauczycielska). 



ZAŁĄCZNIK 1 

 

Fragment ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

(z dnia 25 lipca 2019 r.) 

w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 

 

str. 2 

1.3. Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela jest prowadzone na 

studiach: 

1) na kierunku, poziomie i profilu, których program określa efekty uczenia się, o których mowa 

w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287), z uwzględnieniem uniwersalnych 

charakterystyk pierwszego stopnia określonych w tej ustawie, charakterystyk drugiego stopnia 

Polskiej Ramy Kwalifikacji określonych w przepisach wydanych na podstawie a rt. 7 u st. 3 t 

ej u stawy i efektów uczenia się określonych w standardzie; 

2) podyplomowych, których program określa efekty uczenia się dla kwalifikacji 

cząstkowych uwzględniające charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji na poziomie 6, 7 albo 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz efekty uczenia się określone w standardzie. 

1.4. Studia, o których mowa w ust. 1.3 pkt 1, są prowadzone jako studia pierwszego stopnia i 

studia drugiego stopnia lub jako jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego program 

studiów określa efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające 

wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub 

podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć.  

 


