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Analityka chemiczna
Chemia biologiczna
Chemia i przyroda

Chemia środowiska
Chemia sądowa
Synteza i analiza chemiczna

* Ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej
** Ranking uczelni wyższych – Perspektywy 2012

WŚRÓD NAJLEPSZYCH* - NAJBARDZIEJ PRZYJAZNY STUDENTOM**
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Chemia środowiska
Chemia sądowa

http://www.chemia.amu.edu.pl


http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/
http://www.wbbib.uj.edu.pl


UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE
     Wydział Matematyki i Informatyki

 
INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI:

Serwis dla kandydatów na studia: www.rekrutacja.uj.edu.pl
Elektroniczna Rejestracja Kandydatów UJ: www.erk.uj.edu.pl 

Studia I i II stopnia:

KIERUNKI: 
informatyka

informatyka analityczna 
matematyka 

matematyka komputerowa

informatyka – specjalności
informatyka stosowana (II stopień)

inżynieria oprogramowania (II stopień)
modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie (II stopień)

matematyka – specjalności
biomatematyka (I stopień)

finansowa (II stopień)
matematyka w ekonomii (I stopień)

nauczycielska (II stopień)
ogólna (I stopień)

stosowana (I i II stopień)
teoretyczna (I i II stopień)

Pure and Apllied Mathematics (II stopień, jęz. angielski)

NASZE ATUTY:
wysoki poziom naukowy i przyjazna atmosfera

świetnie wyposażone pracownie komputerowe
nowoczesny klimatyzowany budynek

staże i współpraca z czołowymi firmami z branży IT
program Erasmus

sukcesy studentów w międzynarodowych konkursach
gwarancja atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy po studiach

pilotażowy program stypendialny dla finalistów olimpiad  
informatycznej i matematycznej spoza Polski

najwyższa kategoria A+ (MNiSW)

Poznaj nasz wydział:  https://www.youtube.com/watch?v=Kksu-E0vrFI

UWAGA – KARTA POLAKA zwalnia z opłaty za studia

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków
tel.: +48 12 664 66 29,  +48 12 664 75 08        faks: +48 12 664 66 75

e-mail: matinf@uj.edu.pl         www.matinf.uj.edu.pl

http://www.matinf.uj.edu.pl
http://www.youtube.com/watch?v=Kksu-E0vrFI


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
to najlepszy kierunek na studia!  

Sprawdź na www.ukw.edu.pl
 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest jedną z najszybciej rozwijających się  
szkół wyższych w Polsce. Nasza Uczelnia gwarantuje komfortowe warunki studiowania, 

nowoczesne akademiki oraz wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.  
Wybierz UKW i zamieszkaj w malowniczo położonej Bydgoszczy. Czekamy na Ciebie!

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH:
Administracja • Ekonomia • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo • Socjologia

WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY:
Bezpieczeństwo narodowe • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna • Filologia polska
Filologia o spec. Angielska • Filologia o spec. Germanistyka • Filologia o spec. Rosyjska

Lingwistyka stosowana: j. angielski z j. niemieckim • Lingwistyka stosowana: j. angielski z j. rosyjskim 
Lingwistyka stosowana: j. angielski z j. arabskim • Lingwistyka stosowana: j. niemiecki z j. rosyjskim 

Lingwistyka stosowana: j. rosyjski z j. chińskim • Filozofia • Humanistyka 2.0 • Historia
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną • Kulturoznawstwo • Politologia

Regionalistyka europejska • Stosunki międzynarodowe • Turystyka krajoznawcza 
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI:
Geografia • Rewitalizacja dróg wodnych • Turystyka i rekreacja 
Wychowanie fizyczne • Zarządzanie kryzysowe w środowisku

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI:
Bezpieczeństwo i higiena pracy • Edukacja techniczno-informatyczna • Fizyka 

Informatyka • Inżynieria bezpieczeństwa • Inżynieria materiałowa

WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH:
Biologia • Biotechnologia • Ochrona środowiska• Zarządzanie przyrodą

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII:
Logopedia • Pedagogika • Pedagogika wczesnoszkolna • Praca socjalna • Psychologia

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
85-064 Bydgoszcz • ul. J.K. Chodkiewicza 30 • tel. +48 502 593 016, +48 52 341 08 31

www.ukw.edu.pl • rekrutacja @ukw.edu.pl

http://www.ukw.edu.pl/


Dlaczego warto studiować na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej 
Uniwersytetu Łódzkiego?

 Ciekawa oferta studiów

  Studenci uzyskują możliwości kształcenia i  zdobywania wiedzy z  dziedziny fizyki, informatyki 
oraz nauk matematyczno-przyrodniczych na różnych poziomach studiów, w  tym inżynierskich. 
Studia prowadzone są w języku polskim, a jeden z kierunków w języku angielskim.

 Profesjonalne  laboratoria i sale dydaktyczne

  Zajęcia odbywają się w komfortowo wyposażonych salach wykładowych, pracowniach pokazowych 
i laboratoriach. Położenie Wydziału w kampusie akademickim zapewnia szeroki dostęp do bibliotek, 
domów studenckich i centrum sportu, jak również szybki dojazd do centrum miasta.

 Projekty studenckie

  Największą inspiracją są projekty i  prace realizowane przez studentów, którzy angażują się 
w tworzenie gier i aplikacji na urządzenia mobilne, eksperymenty oraz pokazy.

 Współpraca z biznesem

  Zajęcia  oraz projekty prowadzone są ze współudziałem licznych ekspertów oraz praktyków biznesu, 
którzy zapewniają stały dostęp do najnowszej wiedzy i technologii informatycznych.

 Przyszłość absolwenta

  Kompetencje i umiejętności nabyte w trakcie studiów pozwalają naszym absolwentom w świadomy 
sposób planować swoją karierę zawodową, dając możliwości młodym ludziom na podejmowanie 
pracy w branżach technicznych, zarówno w trakcie studiów, jak po ich zakończeniu.

Więcej informacji znajdziesz na:
  http://informatory.uni.lodz.pl        http://www.wfis.uni.lodz.pl

Myśl, odkrywaj, twórz...

Fizyka

Informatyka – studia inżynierskie

Nanotechnology – w języku angielskim

Międzyobszarowe indywidualne studia  
matematyczno-przyrodnicze

Popularyzacja i nauczanie fizyki

http://informatory.uni.lodz.pl
http://www.wfis.uni.lodz.pl/wfis-main/
http://www.wfis.uni.lodz.pl/wfis-main/

