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Program kształcenia na studiach wyższych 

 

Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 

UJ, Wydział Chemii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, 

Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział 

Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. 

Nazwa kierunku studiów Dotyczy kształcenia w trybie Studiów Matematyczno- 

Przyrodniczych. 

Określenie obszaru 

kształcenia/obszarów kształcenia, 

z których został wyodrębniony 

kierunek studiów, dla którego 

tworzony jest program kształcenia 

Zgodnie z kierunkiem wiodącym 

Określenie dziedzin nauki lub sztuki 

oraz dyscyplin naukowych lub 

artystycznych, do których odnoszą 

się efekty kształcenia 

Zgodnie z kierunkiem wiodącym 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Język Studia prowadzone w całości w języku polskim 

Kierownik studiów na danym 

kierunku lub inna odpowiedzialna 

osoba 

Prof. dr hab. Krzysztof Sacha  

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 

absolwenta 

Licencjat 

Możliwości dalszego kształcenia Studia drugiego stopnia 

Ogólne cele kształcenia na kierunku 

studiów o określonym poziomie i 

profilu kształcenia 

Zgodnie z kierunkiem wiodącym. Dodatkowo dla 

Studiów Matematyczno-Przyrodniczych spodziewane 

jest poszerzenie wiedzy i umiejętności studenta 

nabywanych na kierunku wiodącym na 

interdyscyplinarne, aktualne zagadnienia naukowe. 

Związek kształcenia na kierunku 

studiów o określonym poziomie i 

profilu kształcenia z misją i strategią 

uczelni 

Kształcenie w trybie studiowania Studiów 

Matematyczno-Przyrodniczych wpisuje się w misję i 

strategię Uniwersytetu Jagiellońskiego poprzez 

poszerzanie spojrzenia studentów na studiowane 

zagadnienia i naukę interdyscyplinarnego łączenia 

różnorodnych aspektów nabytej wiedzy. 



Różnice w stosunku do innych 

programów o podobnie 

zdefiniowanych celach i efektach 

kształcenia prowadzonych na 

uczelni 

Studia Matematyczno-Przyrodnicze są unikatowym 

trybem studiowania, a na Uniwersytecie Jagiellońskim, 

w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych, nie są 

prowadzone inne zajęcia oparte o programy 

kształcenia analogiczne do Studiów Matematyczno- 

Przyrodniczych . 

Możliwości zatrudnienia Dzięki swojej interdyscyplinarności tryb Studiów 

Matematyczno-Przyrodniczych przygotowuje 

absolwentów o szerokich możliwościach zatrudnienia, 

zarówno w pracy naukowo-badawczej jak i badaniach 

komercyjnych. 

Wymagania wstępne Świadectwo dojrzałości lub inny dokument uznany za 

równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości. 

Zasady rekrutacji Konkurs świadectw maturalnych 

Liczba punktów ECTS konieczna do 

uzyskania kwalifikacji 

Zgodnie z wymogami kierunku wiodącego 

 (dodatkowo 37 w ramach kursów dla SMP) 

Część programu kształcenia 

realizowana w postaci zajęć 

dydaktycznych wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich i studentów 

Zgodnie ze studiami na kierunku wiodącym.  W ramach 

zajęć dla Studiów Matematyczno- Przyrodniczych 

współczynnik S wynosi 35/37=0.95 

Łączna liczba punktów ECTS, którą 

student musi uzyskać na zajęciach 

wymagających bezpośredniego 

udziału nauczycieli akademickich i 

studentów 

35 ECTS (dotyczy zajęć dla Studiów Matematyczno- 

Przyrodniczych) 

Łączna liczba punktów ECTS, którą 

student musi uzyskać w ramach 

zajęć z zakresu nauk podstawowych, 

do których odnoszą się efekty 

kształcenia dla określonego 

kierunku, poziomu i profilu 

kształcenia 

25 ECTS (dotyczy zajęć dla Studiów Matematyczno- 

Przyrodniczych) 

Łączna liczba punktów ECTS, którą 

student musi uzyskać w ramach 

zajęć o charakterze praktycznym, w 

tym zajęć laboratoryjnych i 

projektowych 

0 ECTS 

Minimalna liczba punktów ECTS, 

którą student musi uzyskać 

realizując moduły kształcenia 

oferowane na zajęciach 

ogólnouczelnianych lub na innym 

kierunku studiów 

7 ECTS (dotyczy zajęć dla Studiów Matematyczno- 

Przyrodniczych) 

Minimalna liczba punktów ECTS, 

którą student musi uzyskać na 

zajęciach z wychowania fizycznego 

2 ECTS 

Liczba semestrów 6 semestrów 



Opis zakładanych efektów 

kształcenia 

W załączeniu 

Plan studiów W załączeniu 

Sylabusy poszczególnych modułów 

kształcenia uwzględniające metody 

weryfikacji efektów kształcenia 

osiąganych przez studentów 

W załączeniu 

Wymiar, zasady i forma odbywania 

praktyk w przypadku, gdy program 

kształcenia przewiduje praktyki 

Zgodnie z wymogami kierunku wiodącego 

Wymogi związane z ukończeniem 

studiów (praca dyplomowa/egzamin 

dyplomowy/inne) 

Zgodnie z wymogami kierunku wiodącego 

Inne dokumenty Zgodnie z kierunkiem wiodącym 

Matryca efektów kształcenia dla 

programu kształcenia na określonym 

poziomie i profilu kształcenia 

W załączeniu 

 


