
 

1 
 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa  
w kursie przygotowawczym do matury z matematyki  

,,Mocni z matmy’’ 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w kursie 

przygotowawczym do matury z matematyki ,,Mocni z matmy’’ w roku 2022 

organizowanym przez Studium Matematyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie zwanego dalej „Kursem”.  

2. Słownik użytych pojęć:  

a) ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 

b) Studium Matematyki – Studium Matematyki ZUT (al. Piastów 48, 70-311 Szczecin), 

c) Microsoft Teams – platforma komunikacyjna wchodząca w skład Microsoft 365, 

d) Kierownik – Kierownik Kursu, 

e) Kandydat – osoba, która zgłosiła chęć udziału w kursie, 

f) Uczestnik – Kandydat, który został zakwalifikowany do udziału w kursie w wyniku 

procedury rekrutacyjnej. 

§ 2. Informacje o Kursie 

1. Kurs jest organizowany przez ZUT i prowadzony przez wykładowców zatrudnionych 

w Studium Matematyki.  

2. Uczestnictwo w Kursie jest bezpłatne. Kurs finansowany jest przez ZUT. 

3. Czas trwania Kursu to okres od 28 lutego 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r. z tygodniową 

przerwą świąteczną (13-19.04.2022). 

4. Zajęcia będą prowadzone w pięciu grupach zajęciowych, w tym trzech na poziomie 

podstawowym i dwóch na poziomie rozszerzonym. Każda z grup będzie miała zajęcia dwa 

razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Harmonogram zajęć jest dostępny w serwisie 

internetowym Kursu www.matura.zut.edu.pl. Kurs będzie prowadzony on-line. 

5. Liczba miejsc jest ograniczona (50 osób w każdej grupie). Rekrutacja odbywa się w formie 

elektronicznej. Wszelkie informacje na ten temat dostępne są w serwisie internetowym 

Kursu. 
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6. Celem Kursu jest stworzenie tegorocznym maturzystom dodatkowej możliwości 

utrwalenie wiedzy z zakresu matematyki na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Zakres 

tematyczny kursu będzie dostosowany do wymagań egzaminacyjnych zawartych 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Nauki w sprawie egzaminu ósmoklasisty 

i egzaminu maturalnego w 2022 r. Dodatkowo kurs jest formą promocji 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i daje możliwość 

zapoznania się z jego ofertą. 

7.  Kurs będzie prowadzony w języku polskim. 

§ 3 Grupa docelowa i warunki uczestnictwa w kursie 

1. Kurs adresowany jest do osób przygotowujących się do matury z matematyki na poziomie 

podstawowym lub rozszerzonym, które chcą powtórzyć materiał przed egzaminem. 

2. Ponieważ Kurs będzie prowadzony on-line, uczestnik musi:  

a. posiadać komputer lub urządzenie mobilne typu laptop, tablet lub smartfon 

z dostępem do sieci Internet oraz adres e-mailowy i dostęp do platformy MS 

Teams, 

b. dołączyć do spotkania poprzez link zamieszczony na kanale ogólnym zespołu MS 

Teams danej grupy. 

§ 4 Ogólne zasady rekrutacji 

1. Informacja o rekrutacji uczestników jest zamieszczona w serwisie internetowym Kursu 

www.matura.zut.edu.pl.  

2. Osoby zainteresowane udziałem w Kursie powinny przesłać drogą mailową na adres 

matura@zut.edu.pl swoje zgłoszenie, podając następujące informacje: 

a. imię i nazwisko, 

b. adres mailowy, na podstawie którego Uczestnik zostanie dołączony 

do odpowiedniego zespołu MS Teams, 

c. numer grupy zajęciowej zgodnie z informacjami w serwisie internetowym Kursu. 

3. Przed wysłaniem zgłoszenia każdy Kandydat jest zobowiązany do zapoznania się 

z niniejszym regulaminem oraz klauzulą informacyjną RODO (dostępnymi w serwisie 

internetowym Kursu).  
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4. Przystąpienie Kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu.  

5. Liczba miejsc jest ograniczona do 50 osób w każdej grupie zajęciowej. O przyjęciu 

Kandydata decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby Kandydatów 

powstanie lista rezerwowa. 

6. Kierownik poinformuje Kandydata drogą mailową o zakwalifikowaniu go do udziału 

w Kursie. 

7. Osoba, której zgłoszenie zostało zaakceptowane, zostanie skreślona z listy Uczestników 

Kursu, jeżeli nie będzie obecna na trzech zajęciach z rzędu. Na jej miejsce zostanie 

przyjęty Kandydat z listy rezerwowej. 

8. ZUT zastrzega sobie możliwość zmiany liczby Uczestników Kursu.  

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. ZUT zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu wynikających 

w szczególności ze zmian przepisów prawa.  

2. O wszelkich zmianach dotyczących zasad Kursu ZUT poinformuje Uczestników 

za pośrednictwem serwisu internetowego Kursu www.matura.zut.edu.pl.  

3. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do ZUT.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem publikacji w serwisie 

internetowym Kursu www.matura.zut.edu.pl.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy wynikające z właściwych aktów prawa polskiego, w szczególności kodeksu 

cywilnego i rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 


