
  

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WYŻSZYCH 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019 

 
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW: 

Kod kierunku studiów 0541 

Nazwa kierunku 

studiów w języku  

polskim Matematyka 
angielskim Mathematics 

Wydział Matematyczno - Przyrodniczy 

Instytut/Katedra Instytut Matematyki 

Obszar kształcenia Obszar nauk ścisłych 

Dziedziny nauki/sztuki  Dziedzina nauk matematycznych 

Dyscypliny naukowe/artystyczne Dyscyplina wiodąca: Matematyka 

Dyscypliny uzupełniające: 

Forma studiów Studia stacjonarne 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta magister 

Powiązanie kierunku studiów z misją i strategią 

rozwoju UJK 

Kierunek  Matematyka wpisuje się w misję Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego w Kielcach i Wydziału 

Matematyczno-Przyrodniczego, gdyż wypełnia misję 

edukacyjną, obywatelską, społeczną i kulturotwórczą w 

duchu poszanowania uniwersalnych wartości 

humanistycznych, obywatelskich i patriotycznych. Łącząc 

najlepsze tradycje akademickie z wyzwaniami przyszłości, 

kładzie nacisk na zdobywanie wiedzy i umiejętności 

zawodowych oraz kreowanie postaw umożliwiających 

aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie obywatelskim, 

zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym. Instytut 

Matematyki realizuje tę misję zarówno poprzez prowadzenie 

badań naukowych, prowadzenie wszechstronnej działalności 

edukacyjnej w zakresie nauczania matematyki i zastosowań 

matematyki, poszerzanie oferty dydaktycznej dostosowanej 

do potrzeb lokalnego i ponadregionalnego rynku pracy, jak i 

systematyczne podnoszenie jakości kształcenia oraz 

rozbudowę bazy dydaktycznej. Kształcenie w zakresie 

matematyki i jej zastosowań umożliwia absolwentom 

spełnienie wymogów konkurencyjnego rynku pracy, nie 

tylko regionalnego. Studia na tym kierunku zapewniają 

pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki 

przedmiotowej i metodologicznej matematyki. Absolwent 

kierunku Matematyka  potrafi posługiwać się podstawowym 

aparatem matematyki wyższej  w celu analizowania, 

interpretowania oraz projektowania strategii rozwiązywania 

konkretnych problemów w matematyce i innych naukach. 

Strategia rozwoju Instytutu Matematyki nawiązuje do 

Strategii rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 

Kielcach na lata 2012-2020, z dnia 7.03.2012 r. oraz  i 

obejmuje cztery zasadnicze cele:  

1. Nauka – wspieranie efektywnej polityki kadrowej, 

rozwoju naukowego pracowników, współpracy naukowej 

w wymiarze krajowym i międzynarodowym, 

unowocześnianie rozwiązań organizacyjnych 

wspierających rozwój badań, wdrażanie rozwiązań w 

zakresie ochrony i wykorzystania własności 

intelektualnej. 

2. Edukacja – doskonalenie wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia, umiędzynarodowienie 

procesu kształcenia, rozwijanie aktywności i 

samodzielności studentów, doskonalenie rozwiązań 



organizacyjnych i infrastrukturalnych.  

3. Rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury - 

wspieranie dydaktyki i badań naukowych poprzez 

wdrażanie systemów informacyjnych oraz wspieranie 

rozwiązań sprzyjających efektywnemu i oszczędnemu 

wykorzystaniu bazy lokalowej i zasobów materialnych.  

4. Otoczenie - budowanie pozycji Instytutu jako centrum 

wiedzy i kompetencji w zakresie matematyki i jej 

zastosowań, otwarcie Instytutu na potrzeby gospodarki 

lokalnej i regionalnej, intensyfikacja współpracy z 

wyspecjalizowanymi jednostkami miasta i regionu, 

wzmocnienie więzi z absolwentami Instytutu. 

 

Nazwy specjalności Nauczania matematyki 

 Analiza danych 

 

2. WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA: 

 

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):  

Kandydat powinien osiągnąć efekty kształcenia określone dla studiów I stopnia na kierunku matematyka.  

 

3. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA: 

Czas trwania studiów 4 semestry 

Liczba punktów ECTS konieczna 

dla uzyskania kwalifikacji (tytułu 

zawodowego) 

120   

Ogólne cele kształcenia 1. Doskonalenie umiejętności:  

 konstruowania rozumowań matematycznych,  

 stawiania hipotez matematycznych i ich uzasadniania lub obalania,  

 budowania złożonych modeli matematycznych niezbędnych w 

zastosowaniach matematyki,  

 posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy 

rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów 

matematycznych,  

 samodzielnego poszerzania wiedzy matematycznej w zakresie 

aktualnych wyników badań.  

2. Przygotowanie do samodzielnej pracy w instytucjach wykorzystujących 

szeroko rozumiane zastosowania matematyki w tym metody matematyczne  

przetwarzania i analizy danych.  

3. Przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela matematyki (dotyczy 

specjalności Nauczanie matematyki). 

Możliwości kontynuacji 

kształcenia przez absolwentów 

1. Studia III stopnia na kierunku matematyka lub kierunkach 

pokrewnych 

2. Studia podyplomowe 

Możliwości zatrudnienia/typowe 

miejsca pracy 
1. Działy analiz lub działy przetwarzania danych przedsiębiorstw i 

jednostek administracji, banki, firmy ubezpieczeniowe i finansowe, urzędy 

statystyczne.  

2. Stanowisko nauczyciela matematyki  

 w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej (dotyczy 

specjalności Nauczanie matematyki Moduł 1.1); 

  w szkole ponadpodstawowej (dotyczy specjalności Nauczanie 

matematyki Moduł 1.2) 

 

4. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I ICH CHARAKTERYSTYKI: 

Załącznik nr 14 do uchwały Senatu UJK nr  72  /2017 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

DLA KIERUNKU STUDIÓW MATEMATYKA 

studia drugiego stopnia – profil ogólnoakademicki 

 
 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: 



Kierunek studiów Matematyka należy do obszaru nauk ścisłych, dziedziny nauk matematycznych, dyscypliny 

matematyka. 
 

Objaśnienie oznaczeń: 

MAT (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Matematyka  

2 (przed podkreślnikiem) - studia drugiego stopnia 

A (przed podkreślnikiem) - profil ogólnoakademicki 

W (po podkreślniku) - kategoria wiedzy 

U (po podkreślniku) - kategoria umiejętności 

K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 

01, 02, 03 i kolejne (po podkreślniku) - numer efektu kształcenia 
  

Symbole 

efektów 

kształcenia 

na kierunku 

Po ukończeniu studiów stopnia na kierunku 

Matematyka  

absolwent: 

Odniesienie kierunkowych efektów 

kształcenia do:  
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w zakresie WIEDZY 

MAT2A_W01 przytacza definicje pojęć oraz podaje treści najważ-

niejszych twierdzeń i hipotez z głównych działów 

matematyki 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

MAT2A_W02 ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie mate-

matyki 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

MAT2A_W03 orientuje się w aktualnych kierunkach rozwoju 

wybranej dziedziny matematyki 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

MAT2A_W04 przytacza przykłady powiązań wybranej dziedziny 

nauki z różnymi działami matematyki 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

MAT2A_W05 zna metody numeryczne stosowane do znajdowania 

przybliżonych rozwiązań zagadnień matematycznych; 

zna matematyczne podstawy teorii algorytmów 

i przykłady jej zastosowań 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

MAT2A_W06 zna co najmniej jeden pakiet oprogramowania służący 

do obliczeń symbolicznych i jeden pakiet do 

statystycznej obróbki danych 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

MAT2A_W07 zna podstawy uwarunkowań prawnych i etycznych, 

podstawy prawa autorskiego, zasady bezpieczeństwa 

i higieny pracy w stopniu wystarczającym do samo-

dzielnej pracy w zawodzie matematyka; wymienia 

i omawia wybrane akty prawne związane z prowa-

dzoną działalnością naukową i dydaktyczną 

P7U_W P7S_WK P7S_WK 

MAT2A_W08 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 

indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej 

wiedzę z zakresu nauk ścisłych 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

MAT2A_W09 zna słownictwo i struktury gramatyczno-leksykalne 

przynajmniej jednego języka obcego na poziomie B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

oraz w wyższym stopniu zna słownictwo specjalistyczne  

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI 

MAT2A_U01 konstruuje rozumowania matematyczne: dowodzi 

twierdzenia, dobiera kontrprzykłady obalające błędne 

hipotezy, sprawdza poprawność wnioskowań w prowa-

dzonych dowodach formalnych 

P7U_U P7S_UW 

 

P7S_UW 

MAT2A_U02 wyraża treści matematyczne, w mowie i na piśmie, 

w tekstach matematycznych o różnym charakterze 

P7U_U P7S_UK P7S_UW 



MAT2A_U03 dostrzega struktury formalne związane z podstawo-

wymi działami matematyki w rozważanych zagadnie-

niach matematycznych 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

MAT2A_U04 posługuje się narzędziami analizy, w tym rachunkiem 

różniczkowym i całkowym, elementami analizy zespo-

lonej i fourierowskiej 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

MAT2A_U05 stosuje metody rozwiązywania klasycznych równań 

różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych w zagad-

nieniach praktycznych 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

MAT2A_U06 stosuje podstawowe pojęcia teorii miary i całki 

w typowych zagadnieniach teoretycznych i praktycz-

nych 

P7U_U P7S_UW 

 

P7S_UW 

MAT2A_U07 rozpoznaje struktury topologiczne w obiektach matema-

tycznych np. w geometrii lub analizie matematycznej 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

MAT2A_U08 posługuje się językiem oraz metodami analizy funkcjo-

nalnej w zagadnieniach analizy matematycznej i jej 

zastosowaniach, w szczególności wykorzystuje 

własności klasycznych przestrzeni Banacha i Hilberta 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

MAT2A_U09 stosuje metody algebraiczne, w szczególności metody 

algebry liniowej w rozwiązywaniu problemów 

z różnych działów matematyki i zadań praktycznych 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

MAT2A_U10 posługuje się narzędziami rachunku prawdo-

podobieństwa i dostrzega możliwość stosowania metod 

probabilistycznych w opisie zjawisk 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

MAT2A_U11 orientuje się w podstawach statystyki (zagadnieniach 

estymacji i testowania hipotez) oraz w podstawach 

statystycznej obróbki danych 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

MAT2A_U12 analizuje i krytycznie ocenia prace matematyczne 

własne i innych osób, właściwie argumentuje doko-

nane oceny 

P7U_U P7S_UW P67_UW 

MAT2A_U13 w wybranej dziedzinie potrafi przeprowadzać dowody, 

w których stosuje w razie potrzeby również narzędzia 

z różnych działów matematyki 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

MAT2A_U14 konstruuje modele matematyczne, wykorzystywane 

w konkretnych zaawansowanych zastosowaniach mate-

matyki 

P7U_U P7S_UW P67_UW 

MAT2A_U15 wyszukuje potrzebne informacje w różnych źródłach P7U_U P7S_UW 

P7S_UK 

P7S_UW 

MAT2A_U16 stosuje procesy stochastyczne jako narzędzie do 

modelowania zjawisk i analizy ich ewolucji 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

MAT2A_U17 klasyfikuje problemy algorytmiczne, ocenia poprawność 

i złożoność algorytmów numerycznych 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

MAT2A_U18 stosuje metody sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu 

problemów i analizie danych 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

MAT2A_U19 wykorzystuje wybrany program komputerowy do analizy 

danych i symulacji oraz program do obliczeń  symbolicz-

nych 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

MAT2A_U20 dostrzega, samodzielnie formułuje i rozwiązuje 

problemy matematyczne na różnym poziomie ich 

złożoności  

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

MAT2A_U21 wykorzystuje zdobytą wiedzę matematyczną w innych 

dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

MAT2A_U22 w sposób przystępny przekazuje i wyjaśnia treści 

matematyczne osobom nie zajmującym się zawodowo 

matematyką; komunikuje się przy użyciu różnych 

technik 

P7U_U P7S_UK 

P7S_UU 

P7S_UW 

MAT2A_U23 posługuje się co najmniej jednym językiem obcym na 

poziomie B2 plus Europejskiego Systemu Opisu Kształ-

cenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie 

specjalistycznej terminologii 

P7U_U P7S_UK P7S_UW 

MAT2A_U24 pracuje w grupie, współpracuje z jej członkami, potrafi 

kierować pracą zespołu 

P7U_U P7S_UO P7S_UW 

MAT2A_U25 samodzielnie wyszukuje informacje, także w językach 

obcych; dostrzega potrzebę korzystania z czasopism 

P7U_U P7S_UK P7S_UW 



naukowych i popularnonaukowych 

MAT2A_U26 potrafi samodzielnie planować i realizować własne 

uczenie się oraz dbać o kondycję psychiczną przez całe 

życie, a także ukierunkować innych w tym zakresie 

P7U_U P7S_UU P7S_UW 

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

MAT2A_K01 efektywnie planuje swoją pracę i krytycznie ocenia 

stopień jej zaawansowania; myśli i działa w sposób 

kreatywny 

P7U_K P7S_KK 

P7S_KO 

 

MAT2A_K02 uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych 

P7U_K P7S_KK  

MAT2A_K03 przestrzega zasad etyki zawodowej, jest gotowy do 

rozwijania tych zasad i działania na rzecz ich 

przestrzegania; jest gotowy do rozwijania dorobku 

zawodu 

P7U_K P7S_KR  

MAT2A_K04 jest przygotowany do krytycznej oceny odbieranych 

treści 

P7U_K P7S_KK  

 

 

 

 
 

 

Efekty kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 
 

 

Załącznik do uchwały Senatu Nr 43/2018 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA 

ZAWODU NAUCZYCIELA – PROFIL PRAKTYCZNY i 

OGÓLNOAKADEMICKI 

 
NAU2/3 – efekty kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – 

MODUŁY 2 i 3 
Po podkreślniku: 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K - kategoria kompetencji społecznych 
01,02,03…- kolejność efektu 
M1_01 – Moduł 1 – przygotowanie w zakresie merytorycznym 
NAUII – Moduł II stopnia – przygotowanie do nauczania przedmiotu na 
kolejnych etapach edukacyjnych lub nauczania kolejnego przedmiotu 
(prowadzenia zajęć) 
 

 
Symbol  Efekt kształcenia 

 
Po zakończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela 
absolwent posiada WIEDZĘ na temat: 

NAU2/3_W01 rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym 
oraz społecznym, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych; 

NAU2/3_W02 procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności 
pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości 

i zakłóceń; 
NAU2/3_W03 wychowania i kształcenia, w tym ich filozoficznych, społeczno-kulturowych, 

psychologicznych, biologicznych i medycznych podstaw; 
NAU2/3_W04 współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych 

uwarunkowań tych procesów; 
NAU2/3_W05 głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących; 



NAU2/3_W06 projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną 

w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych i uwzględniającą specjalne potrzeby 

edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju; 
NAU2/3_W07 struktury i funkcji systemu edukacji − celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania 

instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych; 
NAU2/3_W08 podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) 

i partnerów szkolnej edukacji (np. instruktorów harcerskich) oraz specyfiki funkcjonowania 

dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych; 
NAU2/3_W9 specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów 

szczególnie uzdolnionych; 

NAU2/3_W10 metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych 
w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie 

w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych); 
NAU2/3_W11 bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, 

do pracy w których uzyskuje przygotowanie; 
NAU2/3_W12 projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego; 
NAU2/3_W13 etyki zawodu nauczyciela;  
NAU2/3_W14 funkcjonowania i patologii narządu mowy; 
NAU2/3_W15 zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna. 

 
W zakresie UMIEJETNOŚCI absolwent: 

NAU2/3_U01 potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych; 
NAU2/3_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do 

analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, 

a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji; 
NAU2/3_U03 potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki  

i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji 
pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na 

poszczególnych etapach edukacyjnych; 
NAU2/3_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane 

z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), korzystając 

z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii; 
NAU2/3_U05 posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie 

wniosków; 
NAU2/3_U06 posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami 

pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo 

rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej; 
NAU2/3_U07 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z odpowiednimi etapami 

edukacyjnymi; 
NAU2/3_U08 potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu 

projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy 

dydaktycznej; 
NAU2/3_U09 potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą 

(zespołem wychowawczym, klasowym); 
NAU2/3_U10 potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych, wspierać ich 

samodzielność w zdobywaniu wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez 

całe życie; 
NAU2/3_U11 potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do 

potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) 

oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce; 
NAU2/3_U12 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności; 
NAU2/3_U13 potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; 

posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań 

pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), posiada umiejętność 

współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów; 
NAU2/3_U14 potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze 

i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować 

i wdrażać działania innowacyjne; 
NAU2/3_U15 potrafi zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego; 



NAU2/3_U16 posiada umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w pracy 
pedagogicznej; 

NAU2/3_U17 posiada prawidłowo wykształcone nawyki posługiwania się narządem mowy. 
 

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH absolwent: 

NAU2/3_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i 

doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych); 
NAU2/3_K02 jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych 

w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje 

aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych 

i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela; 
NAU2/3_K03 ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych 

(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi; 
NAU2/3_K04 ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad 

etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka; 
NAU2/3_K05 ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów; 
NAU2/3_K06 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania 

pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze); 
NAU2/3_K07 jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia 

jakości pracy szkoły  

 

W zakresie języka obcego:* 
 
 NAU2/3_M1_01 - w przypadku gdy język obcy jest specjalnością kształcenia – ma umiejętności językowe 

w zakresie języka obcego, do nauczania którego uzyskuje przygotowanie, zgodne z wymaga- 

niami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

oraz w zakresie języka obcego niebędącego specjalnością kształcenia zgodne z wymaga- 

niami ustalonymi dla określonego obszaru i poziomu kształcenia w Krajowych Ramach 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego; 
NAU2/3_M1_02 w przypadku gdy język obcy nie jest specjalnością kształcenia – ma umiejętności językowe 

zgodne z wymaganiami ustalonymi dla określonego obszaru i poziomu kształcenia w 

Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. 

 

W zakresie technologii informacyjnej:* 

NAU2/3_M1_03 posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie technik informatycznych, 
przetwarzania tekstów, wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz danych, 

posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z usług w sieciach informatycznych, 

pozyskiwania i przetwarzania informacji. 
*MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY 

 

 
Efekty kształcenia MODUŁU II stopnia – kontynuacja kształcenia  przygotowującego 

do nauczania przedmiotu na kolejnych etapach edukacyjnych lub nauczania kolejnego 

przedmiotu (prowadzenia zajęć) 
 

Symbol Efekt kształcenia 
 

Po zakończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela 
absolwent posiada WIEDZĘ na temat: 

NAUII_W01 projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, uwzględ- 

niającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju, w odniesieniu do 

kolejnych etapów edukacyjnych lub nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć); 
NAUII _W02 metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w działal- 

ności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w 

szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych) – w odniesieniu do kolejnych etapów 

edukacyjnych lub nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć); 



 
W zakresie UMIEJETNOŚCI absolwent: 

NAUII _U01 potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych – w zakresie nauczania na 
kolejnych etapach edukacyjnych lub nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć); 

NAUII _U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do 
analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, 

a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji – w zakresie nauczania na 

kolejnych etapach edukacyjnych lub nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć); 
NAUII U03 potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki 

i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji 

pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na 

poszczególnych etapach edukacyjnych – w zakresie nauczania na kolejnych etapach 

edukacyjnych lub nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć); 
NAUII _U04 posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami 

pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo 

rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej – w 

zakresie nauczania na kolejnych etapach edukacyjnych lub nauczania kolejnego przedmiotu 

(prowadzenia zajęć); 
NAUII _U05 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z odpowiednimi etapami 

edukacyjnymi – w zakresie nauczania na kolejnych etapach edukacyjnych lub nauczania 

kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć); 

NAUII _U06 potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu 
projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy 

dydaktycznej – w zakresie nauczania na kolejnych etapach edukacyjnych lub nauczania 

kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć); 
NAUII _U07 potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą 

(zespołem wychowawczym, klasowym) – w zakresie nauczania na kolejnych etapach 

edukacyjnych lub nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć); 
NAUII _U08 potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych, wspierać ich 

samodzielność w zdobywaniu wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez 

całe życie – w zakresie nauczania na kolejnych etapach edukacyjnych lub nauczania 

kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć); 
NAUII _U09 potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do 

potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) 

oraz zmian – w zakresie nauczania na kolejnych etapach edukacyjnych lub nauczania 

kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć);– w zakresie nauczania kolejnego przedmiotu 

(prowadzenia zajęć) 
NAUII _U10 umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w pracy 

pedagogicznej – w zakresie nauczania na kolejnych etapach edukacyjnych lub nauczania 

kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć); 
 

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH absolwent: 

NAUII _K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego 

dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i 

doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych) – w odniesieniu do nauczania na kolejnych etapach 

edukacyjnych lub nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć); 
NAUII _K02 jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych 

w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje 

aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i 

zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela – w odniesieniu do nauczania 

na kolejnych etapach edukacyjnych lub nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć); 

NAUII _K03 ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów – 
w odniesieniu do nauczania na kolejnych etapach edukacyjnych lub nauczania kolejnego 

przedmiotu (prowadzenia zajęć); 
NAUII _K04 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania 

pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) – w odniesieniu do nauczania na 

kolejnych etapach edukacyjnych lub nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć); 



NAUII _K05 jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia 
jakości pracy szkoły – w odniesieniu do nauczania na kolejnych etapach edukacyjnych lub 

nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć). 
 

 

1. SUMARYCZNE WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE CHARAKTERYZUJĄCE PROGRAM STUDIÓW: 

 

1. liczba punktów ECTS, którą student powinien uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego 

udziału  nauczycieli akademickich 

110-

115 

2. liczba punktów ECTS, którą student powinien uzyskać w ramach zajęć związanych                                  

z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki 

78-93 

3. liczba punktów ECTS, którą student powinien uzyskać w ramach niezwiązanych z kierunkiem 

studiów zajęć ogólnouczelnianych lub zajęć na innym kierunku studiów  

9 

4. liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje realizując moduły kształcenia podlegające wyborowi 

(co najmniej 30%) 

57-81 

5. liczba punktów ECTS za zajęcia z obszaru nauk humanistycznych lub nauk społecznych 5 

6. liczba punktów ECTS za zajęcia w zakresie wsparcia studentów w procesie uczenia się 1 

 

 

Załącznik 2. Wykaz zajęć służących zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz umiejętności 

prowadzenia badań naukowych 

 

 

6. PRAKTYKI ZAWODOWE  

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych: 
W planie studiów uwzględniono wybór modułów specjalnościowych Nauczanie matematyki (Moduł specjalnościowy 

1.2) lub Analiza danych ( Moduł specjalnościowy 2). 

 

6.1. Praktyki w module specjalnościowym Nauczanie matematyki (Moduł specjalnościowy 1.2) 
 

Moduł Nauczanie matematyki (Moduł specjalnościowy 1.2) zawiera dwa podmoduły: 

 moduł 1.2.1(dla studentów, którzy na studiach I stopnia nie uzyskali uprawnień do 

wykonywania zawodu nauczyciela) – moduł uzupełnia uprawnienia do nauczania w 

szkole podstawowej 

 moduł 1.2.2(dla studentów, którzy na studiach I stopnia uzyskali uprawnienia do 

wykonywania zawodu nauczyciela)  

Podmoduł specjalnościowy 1.2.1 jest przeznaczony dla studentów, którzy na studiach I stopnia nie uzyskali 

kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela. W tym przypadku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela, student realizuje  opisane w Rozporządzeniu moduły: Moduł 1(Przygotowanie w 

zakresie psychologiczno-pedagogicznym i Moduł2 (Przygotowanie w zakresie dydaktycznym) zarówno w 

odniesieniu do  szkoły podstawowej  jak i w odniesieniu do szkoły ponadpodstawowej. Realizacja dwóch zakresów 

modułów wymaga od studenta zwiększonego nakładu pracy (14 punktów  ECTS więcej niż dla absolwentów 

specjalności nauczycielskiej). 

Plan studiów ma charakter dostosowawczy i wdrażany jest po pierwszym semestrze studiów. Stąd podmoduł 

specjalnościowy 1.2.2, który obejmuje zajęcia, które w semestrze I odbyli studenci posiadający już uprawnienia do 

nauczania matematyki w szkole podstawowej. Moduł ten obejmuje zajęcia metodyczne przypominające i 

pogłębiające znajomość zagadnień związanych ze  stosowaniem treści matematyki wyższej w matematyce szkolnej. 

Absolwent studiów II stopnia o specjalności nauczycielskiej na kierunku matematyka uzyskuje prawo do pracy na 

stanowisku nauczyciela matematyki w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej. 

 

Moduł  1.2.1 (Nauczanie matematyki)-podmoduł uzupełniający przygotowanie do zawodu nauczyciela z I st. 

 

Na specjalności Nauczanie matematyki Moduł 1.2.1 (moduł uzupełniający przygotowanie nauczycielskie z I st.) 

studenci: 

 w I i II roku studiów odbywają praktyki zawodowe w szkole podstawowej (pedagogiczne i metodyczne) w 

wymiarze 150 godzin (30 godz. – praktyka psychologiczno - pedagogiczna i 120 godz. – praktyka 

dydaktyczna, na która składają się praktyka śródroczna – 45godzin (sem.2: 15, sem. 3:30) i praktyka ciągła 

-75 godzin planowana we wrześniu, sem. 2)  

Moduł  1.2 (Nauczanie matematyki)-część wspólna: moduł przygotowujący  do zawodu nauczyciela szkoły 

ponadpodstawowej. 

 w I i II roku studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w szkole ponadpodstawowej (pedagogiczne i 

metodyczne) w wymiarze 150 godzin (30 godz. – praktyka psychologiczno - pedagogiczna i 120 godz. – 

praktyka dydaktyczna, na która składają się praktyka śródroczna – 45 godzin (sem.2: 15, sem. 4:30)   i 

praktyka ciągła -75 godzin( sem. 3-luty i ew. pocz. marca)  



 

Celem praktyk  jest m.in. poznanie organizacji pracy różnych szkół, nabycie przez studenta umiejętności 

prowadzenia obserwacji zajęć nauczyciela, a przede wszystkim nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i 

dokumentowania prowadzonych przez siebie lekcji. Ponadto studenci powinni nauczyć się analizowania własnej 

pracy i jej efektów oraz pracy uczniów. W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności: 

obserwowanie zajęć, asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, samodzielne prowadzenie zajęć, oraz, w 

miarę możliwości, prowadzenie dokumentacji szkolnej, udział w radach pedagogicznych i spotkaniach z rodzicami.  

 

Praktyki psychologiczno - pedagogiczne  

Wymiar: 30 godzin( dla każdego etapu nauczania) 

Czas realizacji:  

 Moduł 1.2.1: -praktyka  w szkole podstawowe j: 1 semestr (30 godz) 

 Moduł 1.2: (praktyka  w szkole ponadpodstawowej): II semestr (30 godz.) 

 

Merytorycznie i kadrowo za tę praktykę odpowiedzialne jest Uniwersyteckie Centrum Edukacji Nauczycielskiej 

(Zarządzenie nr 22/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z 18 kwietnia 2018 r.). 

Zaliczenia praktyki pedagogicznej dokonuje pracownik UJK odpowiedzialny za organizację i nadzór tej praktyki, 

wskazany przez Uniwersyteckie Centrum Edukacji Nauczycielskiej. 

 

Praktyki śródroczne  

Wymiar: 45 godzin( dla każdego etapu nauczania) 

Czas realizacji:  

 Moduł 1.2.1: -praktyka  w szkole podstawowe j: II semestr(15), III semestr (30) 

 Moduł 1.2: (praktyka  w szkole ponadpodstawowej): II semestr(15), IV semestr (30) 

  

Praktyka powinna być przeprowadzona w wymiarze 2 godziny tygodniowo(w II semestrze: co drugi tydzień). Grupa 

studencka powinna liczyć od 10 do 12 osób. Każdy ze studentów powinien hospitować lekcje matematyki 

i przeprowadzić 1-2 lekcje w semestrze (łącznie w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej).   

Zaliczenia praktyki śródrocznej dokonuje pracownik Instytutu Matematyki hospitujący lekcje prowadzone przez 

studentów. 

 

Praktyki ciągłe 

Wymiar: 75 godzin(każda)   

Czas realizacji:  

 Moduł 1.2.1: -praktyka  w szkole podstawowe j: II semestr( wrzesień i ew. pierwszy tydzień października) 

 Moduł1.2: (praktyka  w szkole ponadpodstawowej): III semestr (luty i  ew. pierwszy tydzień marca) 

 

Praktyka powinna obejmować prowadzenie 30 lekcji matematyki i  hospitowanie 40 lekcji matematyki łącznie 

w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Pozostałe 5 godzin powinno być poświęconych zapoznanie się 

z czynnościami administracyjno–organizacyjnymi w szkole (prowadzenie dokumentacji) oraz współpracę 

i komunikację z innymi nauczycielami w szkole i rodzicami.  

Praktyka w szkole odbywa się na podstawie porozumienia zawieranego przez Uczelnię ze szkołą reprezentowaną 

przez dyrektora tej szkoły oraz umowy o dzieło z nauczycielem-opiekunem praktyki. Wzór porozumienia oraz 

umowy o dzieło musi być zgodny z obowiązującym w danym roku akademickim zarządzeniem Rektora UJK 

dotyczącym praktyk studenckich. Zaliczenia praktyki dokonuje Instytutowy Opiekun Praktyk  na podstawie 

przedstawionej przez studenta dokumentacji. Warunkiem zaliczenia praktyki jest złożenie przez studenta kompletu 

następujących dokumentów:  

a) karta informacyjna z przebiegu praktyki pedagogicznej sporządzona przez nauczyciela-opiekuna 

praktyki  

b) zestawienie lekcji prowadzonych i ocenionych 

c) zestawienie lekcji hospitowanych  

d) zestawienie dodatkowych zajęć wykonanych w czasie praktyki oraz tematów dwóch lekcji 

przygotowanych dodatkowo  

e) oświadczenie nauczyciela-opiekuna praktyki dotyczące zrealizowania efektów kształcenia związanych 

z praktyką zawartych w karcie przedmiotu 

f) scenariusze prowadzonych lekcji oraz lekcji przygotowanych dodatkowo  

g) arkusze hospitacji lekcji  

h) sprawozdanie z praktyki 

Sprawozdanie z praktyki (maksymalnie dwie strony formatu A4, z odręcznym podpisem studenta [bez podpisu 

nauczyciela-opiekuna praktyki]) powinno zawierać następujące elementy: 

 motywy wyboru danej szkoły na miejsce odbywania praktyki, 

 ocenę współpracy z nauczycielem-opiekunem praktyki, 

 opis zdobytej podczas praktyki wiedzy, nabytych umiejętności oraz kompetencji społecznych, 



 własne opinie i refleksje podsumowujące odbytą praktykę jako „pożyteczne doświadczenie” lub 

„stracony czas” (wraz z uzasadnieniem danej opinii). 

 

 

 

6.2. Praktyka zawodowa w module 2 (Analiza danych) 

 

Na specjalności Analiza danych (Moduł specjalnościowy 2) studenci odbywają praktyki zawodowe w wybranych 

instytucjach, urzędach i przedsiębiorstwach w wymiarze 90 godzin. Ich celem jest zapoznanie się studentów  z 

działalnością i organizacją instytucji, w której odbywają praktykę, rozwijanie umiejętności praktycznej realizacji 

powierzonych obowiązków  na określonym stanowisku, doskonalenie umiejętności pracy zespołowej i 

komunikowania się ze współpracownikami, a także kształtowanie etycznego, odpowiedzialnego i kreatywnego 

podejścia do wykonywania powierzonych obowiązków. 

 

Praktyka zawodowa 

Wymiar:  90 godzin 

Czas realizacji: miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień, wrzesień) po pierwszym roku studiów. 
Praktyka zawodowa odbywa się na podstawie porozumienia zawieranego przez Uczelnię z Zakładem pracy. Wzór 

porozumienia musi być zgodny z obowiązującym w danym roku akademickim zarządzeniem Rektora UJK 

dotyczącym praktyk studenckich. 

Zaliczenia praktyki dokonuje Instytutowy Opiekun Praktyk. Warunkiem koniecznym zaliczenia praktyki jest 

złożenie przez studenta kompletu następujących dokumentów: 

a) oświadczenia zakładowego opiekuna praktyki o realizacji efektów kształcenia zgodnych z kartą przedmiotu 

b) wypełnionej karty informacyjnej z przebiegu praktyki z oceną opisową oraz oceną wyrażoną stopniem 

według następującej skali: niedostateczny (2), dostateczny (3), dostateczny plus (3,5), dobry (4), dobry plus 

(4,5), bardzo dobry (5) 

c) zaświadczenia o odbyciu praktyki 

d) dziennika praktyki (wzór dziennika w załączeniu) 

e) sprawozdania z praktyki. 

Sprawozdanie z praktyki (maksymalnie dwie strony formatu A4, z odręcznym podpisem studenta [bez podpisu 

zakładowego opiekuna praktyki]) powinno zawierać następujące elementy: 

a) motywy wyboru danego zakładu pracy na miejsce odbywania praktyki, 

b) ocenę współpracy z zakładowym opiekunem praktyki, 

c) opis zdobytej podczas praktyki wiedzy, nabytych umiejętności oraz kompetencji społecznych, 

d) własne opinie i refleksje podsumowujące odbytą praktykę jako „pożyteczne doświadczenie” lub „stracony 

czas” (wraz z uzasadnieniem danej opinii). 
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7. PLAN STUDIÓW: 

 

Załącznik 3. Plan studiów stacjonarnych  

 

Załącznik 4. Karty przedmiotów 

 



 

8. ZASOBY MATERIALNE – INFRASTRUKTURA DYDAKTYCZNA: 

 

Infrastruktura wykorzystywana do realizacji 

efektów kształcenia – dostosowanie 

infrastruktury dydaktyczno-naukowej do 

potrzeb i celów kształcenia  

Siedzibą Instytutu Matematyki jest gmach Wydziału Matematyczno-

Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Powierzchnia 

zajmowana przez Instytut Matematyki jest równa 1892,2 m2. Instytut 

Matematyki posiada 2 większe sale wykładowe mieszczące odpowiednio 

70(+20 dostawek) i 69 (pow. 100, 90 m2), 2 mniejsze sale wykładowe 

mieszczące 42 i 21 studentów (pow. 50 m2). Każda z sal wykładowych 

wyposażona jest rzutnik multimedialny i nagłośnienie. Instytut 

Matematyki posiada 3 sale ćwiczeniowe posiadające po 24-26 miejsc 

(pow. 34 m2), 1 salę seminaryjną 12 osobową (pow. 17 m2), 

 laboratorium analiz statystycznych (14+1 stanowisk komputerowych), 

 laboratorium technologii informacyjnej (22+1 stanowisk 

komputerowych), 

 laboratorium przetwarzania baz danych (22+1 stanowisk 

komputerowych),  

laboratorium metod numerycznych (16+1 stanowisk komputerowych). 

Na potrzeby udziału studentów w pracach naukowo-badawczych Instytut 

Matematyki udostępnia zasoby infrastruktury Laboratorium 

Modelowania Matematycznego . 

 

Dostęp do zasobów bibliotecznych 

obejmujących literaturę zalecaną na 

kierunku oraz elektronicznych zasobów 

wiedzy   

Biblioteka Uniwersytecka gromadzi literaturę naukową z dyscyplin 

reprezentowanych w Uczelni. Stan zbiorów na dzień 02.02.2017 r. 

wynosił: 465607 vol. wydawnictw zwartych, 68291 roczników 

wydawnictw ciągłych, 10174 jednostek inwentarzowych zbiorów 

specjalnych. Ilość tytułów prenumerowanych czasopism w roku 2016 

wynosiła 685 tytuły w tym: 650 tytułów czasopism polskich i 43 tytuły 

czasopism zagranicznych  

Oprócz piśmiennictwa naukowego w wersji drukowanej biblioteka 

oferuje dostęp do źródeł elektronicznych. 

W Bibliotece Uniwersyteckiej znajduje się 1388 woluminów pozycji 

książkowych z dziedziny matematyki, w tym znajdujących się w 

„wolnym dostępie” tzn. takich, do których czytelnik ma bezpośredni 

dostęp jest 645 woluminów. Pozostały księgozbiór znajduje się w 

magazynie Biblioteki i jest udostępniany po złożeniu zamówienia.  

Z dziedziny matematyki w bibliotece dostępne są następujące 

czasopisma: Acta Arithmetica, Acta Universitatis Lodziensis. Folia 

Mathematica, Annales Universitatis Cracoviensis. Studia Mathematica, 

Annales Mathematicae Silesianae, Annales Polonici Mathematici, 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A. 

Mathematica, Applicationes Mathematicae, Bulletin of the Polish 

Academy of Sciences. Mathematics, Colloquium Mathematicum, 

Demonstratio Mathematica, Dissertationes Mathematicae, Functiones et 

Approximatio, Fundamenta Mathematicae, Probability and 

Mathematical Statistics, Reports on Mathematical Logic, Studia 

Mathematica, Topological Methods in Nonlinear Analysis, Universitatis 

Iagellonicae. Acta Mathematica. 

Z dziedziny dydaktyki matematyki dostępne są następujące czasopisma: 

Dydaktyka Matematyki, Matematyka: czasopismo dla nauczycieli 

Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Matematyka w Szkole: 

czasopismo dla nauczycieli matematyki, Studia Matematyczne 

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 

Matematyka w Szkole: czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych 

i gimnazjów, Matematyka w Szkole: czasopismo dla nauczycieli szkół 

średnich. 

Dostępne są również m.in. następujące bazy on-line: 

Elsevier (licencja krajowa). Czasopisma elektroniczne Elsevier są 

udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. 

Krajowa licencja akademicka obejmuje wszystkie czasopisma z 

aktualizowanej corocznie listy Freedom Collection obejmującej 1851 



tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz archiwa 420 tytułów 

niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą. 

(http://www.sciencedirect.com/) 

Ebsco (licencja krajowa). Bazy danych wydawnictwa EBSCO 

Publishing są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji 

akademickiej. Licencja od 2011 r. obejmuje pakiet podstawowy 15 baz, 

w tym 7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe 

różnych wydawców, książki, gazety i inne publikacje: Academic Search 

Complete, Business Source Complete, Health Source: Nursing/Academic 

Edition, Health Source – Consumer Edition, Master File Premier, 

Newspaper Source, Regional Business News oraz 8 baz 

bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library 

Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, 

European Views of the Americas, Teacher Reference Center, AHFS 

Consumer Medication Information. (http://search.ebscohost.com) 

Scopus. Scopus jest tworzoną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą 

abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, 

technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 

19 500 tytułów publikacji, w tym ponad 18 500 recenzowanych 

czasopism (z których ponad 1 800 jest dostępnych w systemie Open 

Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 

sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera ponad 46 milionów 

rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania 

sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje 

naukowe strony www. Od 2012 roku Scopus jest udostępniany w ramach 

krajowej licencji akademickiej. (http://www.scopus.com/). 

Springer. Czasopisma oraz kolekcja książek elektronicznych Springer są 

udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. 

Licencja krajowa obejmuje ok. 1878 czasopism bieżących oraz ok. 401 

czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi na serwerze 

rocznikami archiwalnymi. W ramach licencji krajowej udostępniane są 

także archiwa serii książkowych Springera, w tym 17 serii od 

pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z 

archiwami z lat 1997-2008 (patrz także lista wolumenów w seriach 

książkowych), a także 16700 e-książek anglojęzycznych wydanych przez 

Springera w latach 2004, 2005 i 2009-2011. (http://link.springer.com/) 

Wiley. Czasopisma Wiley są udostępniane od roku 2012 w ramach 

krajowej licencji akademickiej. Czasopisma te są dostępne na serwerze 

wydawcy Wiley Online Library. Licencja krajowa obejmuje 

aktualizowany corocznie zbiór czasopism "Full Collection", który 

zawiera obecnie 1348 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i 

społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. Roczniki z okresu licencji 

krajowej będą archiwizowane na serwerze w ICM z prawem 

bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w 

kraju. W ramach licencji krajowej nie są dostępne czasopisma spoza 

kolekcji Full. (http://onlinelibrary.wiley.com/) 

 

9. INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE: 

 

Współpraca z otoczeniem społeczno - 

gospodarczym w procesie kształcenia – 

udział przedstawicieli pracodawców w 

opracowywaniu programów kształcenia i 

realizacji procesu kształcenia 

Jednym z elementów strategii działania Instytutu Matematyki jest 

otwarcie się na potrzeby gospodarki lokalnej i regionalnej, intensyfikacja 

współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami miasta i regionu oraz 

utrzymywania  trwałych i satysfakcjonujących relacji z 

przedsiębiorstwami, instytucjami usługowymi i jednostkami samorządu 

terytorialnego. 

 Pozytywnym przykładem relacji biznesu i nauki są praktyki zawodowe 

studentów specjalności Analiza danych, które odbywane są w  bankach, 

instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu 

terytorialnego. Studenci specjalności Nauczania matematyki realizują 

praktyki w szkołach  ponadpodstawowych województwa 

świętokrzyskiego.  

Efekty kształcenia założone w programie kształcenia są zbieżne z 

oczekiwaniami potencjalnych pracodawców na terenie województwa 



świętokrzyskiego i kraju. 

 Program kształcenia był konsultowany z interesariuszami 

zewnętrznymi, będącymi członkami Kierunkowego Zespołu ds. 

Programów Kształcenia . 

Działania podejmowane na rzecz 

doskonalenia jakości kształcenia, w tym 

doskonalenie programu kształcenia oraz 

wykorzystywanie wniosków z wyników 

monitoringu karier zawodowych 

absolwentów i analiz potrzeb rynku pracy 

(skuteczność wewnętrznego systemu 

zapewnienia jakości kształcenia) 

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia w Instytucie 

Matematyki budowany jest zgodnie ze wskazówkami ENQA (ENQA 

report on Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 

EuropeanHigherEducationArea) oraz według strategii oraz procedur 

zdefiniowanych we wdrożonym na Uczelni wewnętrznym systemie 

zapewnienia jakości kształcenia zgodnie Uchwałą Nr 84/2017 z dnia 28 

września 2017 roku. Wewnętrzny system zapewnienia jakości w 

Uczelni, odnoszący się do wszystkich etapów i aspektów procesu 

dydaktycznego, uwzględnia w szczególności wszystkie formy 

weryfikowania efektów kształcenia, osiąganych przez studenta w 

zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, oceny 

dokonywane przez studentów oraz wnioski z monitorowania kariery 

zawodowej absolwentów UJK.  

Wszystkie prowadzane działania i wyniki przeprowadzanej analizy 

stanowią podstawę do wdrażania mechanizmów ciągłego doskonalenia 

procesu kształcenia na kierunku matematyka. 

Podstawą działań i realizacji procesów związanych z jakością 

kształcenia są odpowiednie dokumenty prawne różnego szczebla, w 

tym: ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym, stosowne 

rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, Statut 

Uczelni, zarządzenia i pisma okólne Rektora, uchwały Senatu, 

regulaminy studiów wraz z załącznikami. 

System obejmuje: prezentację polityki jakości kształcenia Wydziału, 

zasady zarządzania kadrą (m.in. system motywowania i rozwoju kadry) 

oraz infrastrukturę związaną z dydaktyką, organizację studiów, 

programy kształcenia i plany studiów, proces kształcenia, warunki 

prowadzenia zajęć dydaktycznych i weryfikowania stopnia osiągnięcia 

zakładanych efektów kształcenia, etykę realizacji procesu 

dydaktycznego, zasady obsługi administracyjnej, promocję  systemu 

jakości Wydziału, ciągłe doskonalenie Wewnętrznego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia. 

Istotny element systemu jakości kształcenia stanowią wewnętrzne 

procedury, zamieszczone w Księdze Procedur. Do nich należą:  

1. Procedura tworzenia, modyfikowania oraz zniesienia kierunków 

studiów wyższych / studiów doktoranckich i podyplomowych   

2. Procedura oceny skuteczności osiągania zakładanych efektów 

kształcenia  

3. Procedura oceny wewnętrznego systemu zapewniania jakości 

kształcenia  

4. Procedura zapewniania studentom dydaktycznego, naukowego 

i materialnego wsparcia  

5. Procedura obsługi toku studiów  

6. Procedura upowszechniania informacji  

7. Procedura ogólnouniwersyteckich badań ankietowych  

8. Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów  

9. Procedura procesu dyplomowania  

10. Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich  

11. Procedura hospitacji zajęć  

12. Procedura udziału studentów w zajęciach do wyboru  

13. Procedura rozpatrywania skarg i wniosków oraz rozwiązywania 

sytuacji konfliktowych 

 

Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym funkcjonuje Wydziałowa 

Komisja ds. Jakości Kształcenia. Do podstawowych jej zadań należy: 

wdrażanie procedur opracowanych przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości 

Kształcenia, analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości 



kształcenia na wydziale, przedstawianie dziekanowi propozycji 

mających na celu podniesienie jakości kształcenia   na wydziale, 

przedstawianie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia wyników 

samooceny w postaci raportów samooceny i planów działań 

naprawczych z zakresu jakości kształcenia wraz harmonogramem ich 

wdrażania, udział w przygotowaniu materiałów koniecznych do 

akredytacji państwowej i resortowej, wnioskowanie zmian w 

programach kształcenia na bazie uzyskanych wyników ankietowanie 

(pracodawców, studentów i absolwentów), wnioskowanie o dokonanie 

zmian w sposobach prowadzenia zajęć dydaktycznych w celu uzyskania 

większej efektywności procesu kształcenia na bazie uzyskanych 

wyników ankietowania (studenci i absolwenci), wnioskowanie o 

dokonanie zmian w zakresie infrastruktury w aspekcie osiągania 

zakładanych  efektów kształcenia. W skład WKJK wchodzą Wydziałowe 

Zespoły ds. Jakości Kształcenia (WZJK) i Wydziałowe Zespoły ds. 

Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK). 

Na kierunku Matematyka funkcjonuje kierunkowy Zespół ds. 

Programów Kształcenia, który realizuje powyższe zadania. 

W uczelni funkcjonuje Akademickie Biuro Karier, monitorujące kariery 

absolwentów. Prowadzi ono różnorodne formy poszukiwania pracy dla 

absolwentów Uczelni, w szczególności poprzez nawiązywanie stałych 

kontaktów z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, gromadzenie 

informacji o kursach, stypendiach, studiach podyplomowych i studiach 

zagranicznych oraz organizowanie szkoleń i kursów podnoszących 

kwalifikacje zawodowe. Biuro Karier, prowadząc badania ankietowe, 

monitoruje również losy absolwentów Uczelni. 

Wsparcie studentów w procesie uczenia się 

– sposób zapewnienia studentom opieki 

naukowej i dydaktycznej oraz działania 

projakościowe motywujące studentów do 

osiągania efektów kształcenia 

W zakresie wsparcia studentów w procesie uczenia się, w planie studiów 

przewidziano przedmiot:  

o Metody radzenia sobie ze stresem (warsztaty 20 godz.) 

 Ponadto przewidziano opiekę naukowo-dydaktyczną w czasie 

konsultacji, kreowanie dodatkowych form współpracy poprzez: 

angażowanie studentów do udziału w konferencjach naukowych, pomoc 

w redagowaniu artykułów naukowych, pomoc w dotarciu do literatury 

naukowej, punktowanie aktywności na zajęciach, wspieranie wszelkich 

inicjatyw kulturalno-naukowych, wsparcie i opieka nad kołem 

naukowym, spotkania z opiekunem roku, którego zadaniem jest wsparcie 

naukowe i psychologiczne studentów (pomoc w rozwiązywaniu 

problemów). 

Umiędzynarodowienie procesu kształcenia 

1) prowadzenie współpracy 

międzynarodowej, 

2) przygotowanie do uczenia się w 

językach obcych 

Instytutowy Koordynator ECTS ściśle współpracując z Biurem 

Współpracy z Zagranicą UJK zapewnia udział studentów w 

nawiązywaniu współpracy międzynarodowej.  

Studenci korzystają z możliwości wyjazdów w ramach programu 

ERASMUS+.  

Możliwe jest korzystanie studentów z międzynarodowych kontaktów 

pracowników Instytutu Matematyki. 

W planie studiów przewidziane są, na każdym roku studiów, zajęcia 

prowadzone w języku angielskim w liczbie 15 godzin; w każdym roku 

akademickim lista planowanych zajęć prowadzonych w języku 

angielskim stanowi załącznik do organizacji studiów.  

 

 
 

 

 

……………………………………………………….. 

Dziekan 

/Kierownik Jednostki Międzywydziałowej/ 

 


