
DNI ADAPTACYJNE DLA I ROKU 
(wersja poprawiona) 

 
W dniach 1-2 października (czwartek-piątek) w Instytucie Matematycznym odbędą się 
(obowiązkowe) Dni Adaptacyjne dla studentów przyjętych na studia licencjackie na kierunku 
matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu 
Wrocławskiego w roku akademickim 2020/21 składają elektronicznie ślubowanie oraz 
oświadczenie o zapoznaniu się z podstawowymi dokumentami związanymi z procesem 
kształcenia. Oba dokumenty są dostępne do złożenia po zalogowaniu się do USOSweb na konto 
studenta (dane do logowania otrzymali Państwo jakiś czas temu mailem), a ich złożenie jest 
podstawą dla dziekanatu do wydania legitymacji studenta (legitymacje studenckie zostały 
przygotowane dla osób, które dokonały za nie opłaty). Zwracamy uwagę, że elektroniczne 
ślubowanie należy złożyć przynajmniej dzień wcześniej (z uwagi na terminy migracji danych, 
złożone ślubowanie jest widoczne dla pracowników dziekanatu dopiero po kilku godzinach). 
 
Z uwagi na bardzo duże ograniczenia epidemiologiczne dotyczące uczelni, studia w nadchodzącym 
semestrze będą zorganizowane inaczej niż dotychczas, w szczególności: 
– większość zajęć będzie odbywać się zdalnie (studenci pierwszego semestru będą mieli 2 dni zajęć 
stacjonarnych w tygodniu). 
– podział studentów pierwszego semestru na nurty (standardowy i rozszerzony) oraz na grupy 
ćwiczeniowe zostanie dokonany odgórnie, na podstawie wyników testu kwalifikacyjnego (w 
indywidualnych przypadkach będzie możliwość zmiany nurtu). 
 
Poniżej podany jest harmonogram Dni Adaptacyjnych. Każdy z nowo przyjętych studentów 
otrzymał email z przypisaniem do grupy A, B, C lub D (osoby przyjęte po raz pierwszy) lub grupy E 
(osoby, które były już studentami Wydziału Matematyki i Informatyki). W razie wątpliwości proszę 
kontaktować się z opiekunem pierwszego roku, dr. Janem Kraszewskim 
(jan.kraszewski@uwr.edu.pl). 
 
Czwartek, 1 października 
8.30-10.00 wydawanie legitymacji (grupa A, dziekanat) 
10.15-11.45 wprowadzenie do laboratorium komputerowego (grupa A, sala HS) 
10.30-12.00 wydawanie legitymacji (grupa B, dziekanat) 
12.00-12.15 spotkanie z dyrekcją i opiekunem roku (krótkie) (grupa A, sala HS) 
12.15-14.15 test kwalifikacyjny (grupa A, sala HS) (grupa B, sala WS lub EM) 
12.15-13.00 wydawanie legitymacji (grupa E, dziekanat) 
14.45-15.00 spotkanie z dyrekcją i opiekunem roku (krótkie) (grupa B, sala HS) 
15.00-16.30 wprowadzenie do laboratorium komputerowego (grupa B, sala HS) 
 
Piątek, 2 października 
8.30-10.00 wydawanie legitymacji (grupa C, dziekanat) 
10.15-11.45 wprowadzenie do laboratorium komputerowego (grupa C, sala HS) 
10.30-12.00 wydawanie legitymacji (grupa D, dziekanat) 
12.00-12.15 spotkanie z dyrekcją i opiekunem roku (krótkie) (grupa C, sala HS) 
12.15-14.15 test kwalifikacyjny (grupa C, sala HS) (grupa D, sala WS lub EM) 
14.45-15.00 spotkanie z dyrekcją i opiekunem roku (krótkie) (grupa D, sala HS) 
15.00-16.30 wprowadzenie do laboratorium komputerowego (grupa D, sala HS) 
18.30 Zdalne spotkanie z dyrekcją i opiekunem roku (długie) (wszyscy, MS Teams) 
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Zwracamy uwagę, że: 
1. Złożenie elektronicznego ślubowania jest warunkiem przyjęcia w poczet studentów 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 
2. Napisanie testu kwalifikacyjnego jest warunkiem zapisania na zajęcia (z zastrzeżeniem pkt. 4). 
Wyniki tego testu będą wykorzystane wyłącznie do podziału studentów na nurty i grupy 
ćwiczeniowe na pierwszym semestrze studiów, tak by jak najlepiej wykorzystać potencjał każdego 
studenta. Przydział do odpowiedniego nurtu i grupy ćwiczeniowej dotyczy wyłącznie przedmiotów 
na pierwszym semestrze studiów i nie ogranicza w żaden sposób możliwości wyboru przedmiotów 
ani specjalności na kolejnych semestrach studiów. 
3. Uczestnictwo w pierwszych (stacjonarnych) zajęciach z Wprowadzenia do laboratorium 
komputerowego jest obowiązkowe (z zastrzeżeniem pkt. 4). W ramach tych zajęć studenci 
otrzymają dostęp oraz podstawowe informacje dotyczące platform do nauczania zdalnego 
wykorzystywanych na zajęciach. Zalecane jest uczestnictwo w tych zajęciach z własnym 
laptopem, niemniej nie jest warunek konieczny. 
4. Osoby, które z ważnych powodów (np. stan chorobowy, kwarantanna) nie są w stanie 
uczestniczyć w Dniach Adaptacyjnych, a chcą podjąć studia na kierunku matematyka, proszone są 
o poinformowanie o tym emailem Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki 
(krystyna.piekarska@uwr.edu.pl) w terminie do 2 października. W odniesieniu do tych osób 
sposób i harmonogram realizacji obowiązków, o których mowa w niniejszym komunikacie zostanie 
ustalony indywidualnie. 
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