
 

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki   

z dnia 17 stycznia 2018 roku  

nr 8/2018 

 

w sprawie zmian w zasadach rekrutacji w roku 2018/19 na stacjonarne 4-semestralne 

studia II stopnia na kierunku Informatyka prowadzone na WFMiI 

 

 

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

z późniejszymi zmianami oraz § 24 Statutu Politechniki Krakowskiej z 24 maja 2017 r, 

Rada Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

Popiera się wniosek w sprawie zmian w zasadach rekrutacji w roku 2018/19 na stacjonarne  

4-semestralne studia II stopnia na kierunku Informatyka prowadzone na Wydziale Fizyki, 

Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej.  

 

§ 2 

W związku z uchwałą Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Rada Wydziału 

wnosi o modyfikację uchwał Senatu PK dotyczących rekrutacji na studia I i II stopnia. 

 

W Uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z 24 maja 2017 r. nr 42/d/05/2017 w sprawie 

warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia 

przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/19 wnosimy o dokonanie 

następujących zmian: 

1) W § 6 ust. 5 pkt. 6 należy uzupełnić pkt. c w brzmieniu: 

 

 
WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI  

I INFORMATYKI 

 



 

„c) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na 4-semestralne stacjonarne 

studia II stopnia na kierunku Informatyka prowadzone na Wydziale Fizyki, Matematyki 

i Informatyki egzamin sprawdzający kierunkowe efekty kształcenia na poziome VII PRK 

przeprowadza powołana do tego celu komisja egzaminacyjna, pracująca w składzie 

określonym w drodze Zarządzenia Dziekana Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki”. 

2) § 6 należy uzupełnić o ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej Wydziału fizyki, Matematyki i Informatyki należy 

ponadto zawiadomienie kandydatów o miejscu i terminie przeprowadzenia egzaminu 

sprawdzającego efekty kształcenia, proces kodowania prac, przekazania prac do oceny 

komisji egzaminacyjnej oraz rozkodowania prac. 

3) Należy dodać § 16a w brzmieniu: 

„1. Wprowadza się tryb postępowania w sprawach organizacji egzaminu oraz przestrzegania 

zasad i sposobu ochrony tematów egzaminacyjnych w trakcie ich opracowywania 

i przekazywania kandydatom przestępującym do egzaminu sprawdzającego efekty kształcenia 

na 4-semestralne stacjonarne studia II stopnia na kierunku Informatyka prowadzone na 

Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki: 

1) szczegółowy zakres egzaminu zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału Fizyki, Matematyki 

i Informatyki zawiera załącznik nr 4; 

2) przygotowanie szczegółowych tematów egzaminacyjnych oraz ocena zakodowanych prac 

egzaminacyjnych dokonywane są przez komisję egzaminacyjną powołaną Zarządzeniem 

Dziekana Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki; 

3) przy opracowywaniu tematów egzaminacyjnych obowiązuje zasada zachowania tajemnicy 

przez pracowników uczestniczących w opracowywaniu tematów egzaminacyjnych, którzy 

składają na ręce Rektora PK pisemne oświadczenie zawierające zobowiązanie do zachowania 

tajemnicy służbowej; 

4) pełną odpowiedzialność za zapewnienie zasady zachowania tajemnicy w trakcie 

przygotowywania tematów egzaminacyjnych i ich przechowywania do dnia egzaminu 

wstępnego ponosi Dziekan Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki”. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


