
  



  



  

Gdzie pracują nasi absolwenci?



  

Po co matematyk w banku?

wiek

stan
cywilny

wykształcenie

zawód

liczba dzieci

historia
kredytowa

dochód staż pracymieszkanie
czy dom?

dla siebie czy
na wynajem?

miasto
czy wieś?
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model
skoringowy

brak zdolności
kredytowej

przyznanie
kredytu

513–640

Wprowadzenie karty skoringowej
w banku średniej wielkości to
oszczędność rzędu 1 mln zł rocznie



  

Czego uczymy?

prawdopodobnie najlepszy 
pakiet statystyczny na świecie

doskonały darmowy
pakiet statystyczny

najpopularniejszy pakiet
do obliczeń numerycznych

silnik WolframAlpha



  

Nasi absolwenci: Paweł

● absolwent statystyki matematycznej (2006)
● półroczne stypendium Socrates-Erasmus 

na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie
● modelowa kariera w Banku Zachodnim WBK:

awans co 1,5 roku
(młodszy specjalista, specjalista, starszy
specjalista, ekspert, manager)

● tworzy statystyczne
modele ryzyka
kredytowego



  

Nasi absolwenci: Dorota

● absolwentka economathematics (2011)
● już na studiach pracowała w IBM GSDC
● 3 miesiące po studiach: koordynator projektu
● 2 lata po studiach: specjalista finansowy
● równocześnie: studia doktoranckie

na Uniwersytecie Ekonomicznym
we Wrocławiu

● magister filologii romańskiej
na Uniwersytecie Jagiellońskim



  

Nasi absolwenci: Adam

● absolwent matematyki finansowej
i ubezpieczeniowej (2005)

● ma licencję aktuarialną
● pracował w: TU Europa, Irevna, CRISIL
● 7 lat po studiach: starszy analityk aktuarialny

w Abbey Life (Wielka Brytania)
● dba o stabilność finansową firmy ubezpieczeniowej
● fan Megadeth i Magic: the Gathering



  

Nasi absolwenci: Marek

● absolwent informatyki matematycznej (1998)
● współtwórca systemu zarządzania ryzykiem

w Banku Zachodnim WBK
● 11 lat po studiach: dyrektor departamentu 

małych firm
● obecnie: dyrektor departamentu ryzyka 

kredytowego w PKO Banku Polskim
● członek rady nadzorczej PKO Leasing oraz

PKO BP Faktoring
● prawdziwy kinoman



  

Nasi absolwenci: Rafał

● absolwent matematyki stosowanej (1982)
● w czasie stanu wojennego

działacz „Solidarności”
● założyciel spółki

Signium International
● współtwórca Radia Eska
● od 2002 roku:

prezydent Wrocławia



  

Nasi absolwenci: Kamil

● absolwent matematyki teoretycznej (2008) 
● bada teorię potencjału
● pracownik Politechniki Wrocławskiej
● 3 lata po studiach: doktorat
● prestiżowy trzyletni staż naukowy

na Uniwersytecie Warszawskim
● stypendium START
● nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego
● stypendium Humboldta w Dreźnie



  

Nasi absolwenci: Marcin

● absolwent matematyki finansowej i 
ubezpieczeniowej (2004)

● bada procesy anomalnej dyfuzji
● 8 lat po studiach: profesor Politechniki Wrocławskiej 
● autor ponad 50 artykułów naukowych
● laureat:

stypendium tygodnika
dwóch nagród premiera
stypendiów FNP i MNiSW
stypendium Humboldta
…



  

Nasi absolwenci: Tomasz

laureat nagrody Banacha
1000 km po polskich górach w 30 dni



  

studia licencjackie
I stopnia

3 lata studia magisterskie
II stopnia

2 lata

MATEMATYKA
I STATYSTYKA

MATEMATYKA
STOSOWANA

statystyka matematyczna

matematyka teoretyczna

matematyka finansowa
i ubezpieczeniowa

statystyka i analiza danych

matematyka



  

Dlaczego 
Matematyka 
i Statystyka?

 Teoria

  Zastosowania

  Entuzjazm
  Praca po
  studiach

● świetna kadra
● kontakty w kraju i za granicą
● indywidualne podejście

● wykładowcy z doświadczeniem
w przemyśle

● praca z rzeczywistymi danymi
● najnowocześniejsze narzędzia

● nowy wydział
● nowy kierunek
● wspaniały dziekanat
● aktywni studenci

● podstawa do
egzaminów
aktuarialnych

● szybki awans
w korporacji

● kariera naukowa w Polsce
lub za granicą



  

Nagrody dla naszych pracowników

Nagrody dla wybitnych młodych naukowcówMinisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendia START
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Stefana Banacha, Samuela Dicksteina, Kazimierza Kuratowskiego,

dla młodych matematyków

Nagrody Instytutu Matematycznego PAN

Nagrody Prezesa Rady Ministrów
za rozprawy doktorskie i habilitacyjne

Stypendia Fullbrighta i Humboldta



  

Nagrody dla naszych studentów

stypendia rektora
nagrody dziekana

stypendia naukowe

Paweł Plewa
Artur Rutkowski

Dariusz Kosz
Marcin Michalski
Bartosz Langowski

Tomasz Szarek
Maciej Pietroń
Tomasz Szarek

       Błażej Wróbel (×2)
Sławomir Szczepaniak

Konkurs im. Józefa Marcinkiewicza

na najlepszą pracę studencką z matematyki

11 nagród w ostatnich 10 latach

Konkurs prac studenckichz teorii prawdopodobieństwai zastosowań matematyki
23 nagrody przez 10 lat

Tomasz Juszczyszyn
Mariusz Olszewski
Marek Skarupski
Tomasz Żórawik

Kamil Bogus
Michał Bosy
Marta Bech

Rafał Baranowski
Jakub Chorowski

Łukasz Płociniczak
Jadwiga Józefczyk

Adam Kurpisz
Karol Szczypkowski

Grzegorz Serafin
Marzena Wojciechowicz

Sebastian Orzeł
Kamil Kaleta

Maciej Kawecki
Piotr Czapla
Michał Kordy

Michał Przykucki
Małgorzata Sulkowska

Dawid Rybczyński
Piotr Żebrowski

S
ty

pe
nd

ia
 M

in
is

tr
a 

N
au

ki

i S
zk

ol
ni

ct
w

a 
W

yż
sz

eg
o



  

Koła naukowe



  

Nie tylko matematyka!

    Srebro na olimpiadzie?    Autostopem przez świat?
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