
 
 

Regulamin zajęć  

„Pracownia graficzna wizualizacji obiektów matematycznych” 

dla studentów kierunku zamawianego    

MATEMATYKA  pierwszego stopnia    

w ramach projektu  

„MATEMATYKA NA UWR– STUDIA PEŁNE MOŻLIWOŚCI” 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia zajęć „Pracownia graficzna 

wizualizacji obiektów matematycznych” w ramach projektu „Matematyka na UWr – 

studia pełne możliwości” realizowanego na Wydziale Matematyki i Informatyki 

Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów 

kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.   

2. Parametr projektowy przedmiotu wynosi +0.3 , +0.4 , +0.5 lub –0.1. Wartości 

parametru są ustalane dla poszczególnych studentów przez prowadzącego, na końcu 

zajęć, w zależności od stopnia opanowania  materiału z przedmiotu przez studenta i 

jego frekwencji na zajęciach. Wartość ujemna (-0,1)  jest ustalana w przypadku, gdy 

frekwencja studenta na zajęciach z Pracowni jest mniejsza  niż 60%.    

3. Prawo do ubiegania się o udział w zajęciach mają studenci pierwszego roku studiów 

stacjonarnych I stopnia studiujący na kierunku Matematyka, którzy zostali 

zakwalifikowani jako uczestnicy Projektu.   

4. Zajęcia odbywają się w 1 i 2 semestrze. Materiał drugiego semestru jest rozłączny z 

materiałem pierwszego semestru. 

5. Zapis na zajęcia odbywają się w drodze konkursu na początku semestrów  1 i 2.   

Student ubiegający się o przyjęcie na zajęcia składa w dziekanacie wniosek na 

formularzu będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu.   

6. W pierwszym semestrze lista rankingowa jest ustalana według Testu 

Kwalifikacyjnego z Matematyki. Studenci, którzy byli zwolnieni z obowiązku 

zaliczania Matematyki Elementarnej (zdali jeden z wcześniejszych testów 

kwalifikacyjnych lub zaliczyli Matematykę Elementarną), a w Teście 

Kwalifikacyjnym uzyskali wynik poniżej progu na zdanie Testu, są umieszczeni w 



rankingu z wynikiem odpowiadającym minimalnej liczbie punktów wymaganej do 

zdania testu. Studenci, którzy zgodnie z zasadami rekrutacji byli zwolnieni z 

postępowania rekrutacyjnego są umieszczeni na czele listy (i zwolnieni z Testu). 

Nieobecność na Teście Kwalifikacyjnym jest równoznaczna z uzyskaniem 0 punktów 

na Teście. Nie ma możliwości zdawania Testu Kwalifikacyjnego w innym terminie 

niż termin ustalony dla wszystkich studentów.   

7. W drugim semestrze pozycja rankingowa studenta jest tożsama z pozycją z Listy 

Rankingowej Stypendialnej.      


