Warszawa, 19 marca 2008
POROZUMIENIE
w sprawie powołania Międzywydziałowych
Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich
w zakresie nauk
Matematyczno - Przyrodniczych
(MISDoMP)
1. Wydział Biologii UW, Wydział Chemii UW, Wydział Fizyki UW, Wydział Geografii
i Studiów Regionalnych UW, Wydział Geologii UW, Wydział Matematyki,
Informatyki i Mechaniki UW oraz Wydział Psychologii UW na podstawie par. 4
Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (Uchwała
Senatu Uniwersytetu Warszawskiego nr 102 z dnia 17 maja 2006 r.) zwanego dalej
Regulaminem, zobowiązują się prowadzić wspólnie stacjonarne "Międzywydziałowe
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk MatematycznoPrzyrodniczych" (MISDoMP), w ramach Kolegium MISMaP.
2. Organizacja, tryb rekrutacji i odbywania studiów są określone w Szczegółowych
Zasadach Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w
zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych, zwanych dalej Szczegółowymi
zasadami.
3. Rektor UW w porozumieniu z Dziekanami Wydziałów powołuje Radę Programową
Studiów w celu określonym w Szczegółowych zasadach. Rada składa się z
przedstawicieli Wydziałów - po dwie osoby z każdego Wydziału, dyrektora Kolegium
MISMaP oraz dwóch osób spoza UW reprezentujących pokrewną tematykę badawczą,
proponowanych przez dyrektora Kolegium MISMaP.
4. Kierownik Studiów jest powoływany przez Rektora UW na wniosek Rady
Programowej Studiów.
5. Rada Programowa Studiów określa zasady rekrutacji kandydatów na studia na
podstawie Szczegółowych zasad
6. Doktoranci uczestniczą w procesie dydaktycznym pod kierunkiem dwóch opiekunów
reprezentujących różne dyscypliny naukowe.
7. Wydziały uczestniczące gwarantują doktorantom dostęp do:
o a) bazy laboratoryjnej, zgodnie ze zobowiązaniami przyjętymi przy przyjęciu
na studia,
o b) kadry naukowej w zakresie wykładów, laboratoriów, seminariów i
konsultacji zgodnie z przyjętymi planami studiów,
o c) zbiorów bibliotecznych na tych samych zasadach, co studentom własnym.
8. Przewody doktorskie przeprowadzane są na Wydziałach zgodnie z ich uprawnieniami.
9. Zasady, na jakich pracownicy Wydziałów i doktoranci prowadzą na studiach zajęcia
dydaktyczne, są określone w Uchwale Senatu UW nr 65 z dnia 15 marca 2006 w
sprawie rozliczania pensum dydaktycznego przez nauczycieli akademickich i
doktorantów.
10. Dziekani Wydziałów użyczają nieodpłatnie w miarę możliwości sale na cele
dydaktyczne studiów.

11. Czynności administracyjne związane z działalnością MISDoMP wykonuje sekretariat
Kolegium MISMaP, który zapewnia również obsługę spraw doktoranckich, z
wyjątkiem prowadzenia przewodów doktorskich, co należy do Wydziału
uprawnionego.
12. Koszty dydaktyki i przewodów doktorskich pokrywane są ze środków Wydziałów
uczestniczących.
13. W przypadku uzyskania zewnętrznego finansowania dla MISDoMP możliwe jest
finansowanie lub współfinansowanie z tych środków:
o a) wykładów, seminariów prowadzonych dla uczestników studiów, w tym
także przez wykładowców zagranicznych,
o b) wyjazdów naukowych doktorantów oraz elementów warsztatu badawczego
doktorantów,
o c) prowadzenia prac służących rozwijaniu koncepcji interdyscyplinarnej
studiów.
14. Koszty obsługi administracyjnej pokrywane są z środków Kolegium MISMaP.
15. Aparatura badawcza zakupiona z środków MISDoMP, także pochodzących z
zewnętrznego finansowania, wykorzystywana do prowadzenia prac badawczych w
ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej staje się własnością Wydziału, na
którym prowadzone są te prace badawcze.
16. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron uwzględniać musi obowiązki tej
jednostki wobec uczestników studiów.
17. Wypowiedzenie umowy nastąpić może w formie pisemnego oświadczenia woli,
złożonego pozostałym Stronom nie później niż 3 miesiące od daty rozpoczęcia
rekrutacji na kolejny rok studiów doktoranckich MISDoMP, jednakże jednostka
wypowiadająca umowę, zobowiązana jest do przeprowadzenia całości zadań,
wynikających z planów i programów trwających studiów doktoranckich.
18. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy aneksu.
19. Umowę sporządzono w 10 jednobrzmiących egzemplarzach.
20. Umowa wchodzi w życie z dniem ....................................................
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prof. dr hab. Joanna Pijanowska - Dziekan Wydziału Biologii
prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński - Dziekan Wydziału Chemii
prof. dr hab. Jan Bartelski - Dziekan Wydziału Fizyki
prof. dr hab. Andrzej Richling - Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
prof. dr hab. Andrzej Kozłowski - Dziekan Wydziału Geologii
prof. dr hab. Stanisław Betley - Dziekan Wydziału Matematyki, Inforamtyki i
Mechaniki
prof. dr hab. Janusz Grzelak - Dziekan Wydziału Psychologii
prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior - Dyrektor Kolegium MISMaP

