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Rady Kolegium MISMaP
w sprawie

Zasad organizacji studiów międzyobszarowych MISMaP od 1.10.2012 roku

Kolegium MISMaP prowadzi studia międzyobszarowe w obszarach nauk
a). ścisłych (matematyka, informatyka, fizyka, astronomia, chemia),
b). przyrodniczych (biologia, biotechnologia, ochrona śr., geografia, geologia),
c). społecznych (psychologia, gospodarka przestrzenna),
pod nazwą Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze
(MISMaP).
W ramach studiów międzyobszarowych student może wykorzystać dodatkowe,
bezpłatne punkty ECTS określone ustawą, co podnosi limity ECTS:
- na studiach I stopnia do: 180 + 90 =270 ECTS,
- na studiach II stopnia do: 120 + 90 =210 ECTS,
- na studiach jednolitych magisterskich do: 300 + 90 =390 ECTS.
Międzyobszarowość i indywidualny tryb studiowania realizowane są w następujący
sposób:
Indywidualny tryb studiowania
a). Każdy student objęty jest opieką indywidualnego tutora,
b). Każdy student realizuje Indywidualny Program Studiów, ustalany przez studenta
w porozumieniu z tutorem i zatwierdzany przez dyrektora, indywidualnie dla każdego
studenta.
Międzyobszarowość
a). Każdy student realizuje co najmniej jeden dyplom na wybranym kierunku (tzw.
kierunek podstawowy) poprzez realizację minimum programowego (ustalonego przez
Wydział prowadzący dany kierunek studiów) oraz uzyskanie na nim średnio 30
ECTS/rocznie (ale nie mniej niż 15 ECTS/semestr). Kierunek podstawowy jest
wybierany spośród kierunków prowadzonych przez wydziały partycypujące w K
MISMaP (Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Geologia, Matematyka, Psychologia)
objętych porozumieniem z Wydziałami,
b). Każdy student realizuje moduł tutorski, uzyskując min. 12 ECTS/rok, w ramach
przedmiotów z minimum programowego kierunków pozapodstawowych
(prowadzonych na Wydziałach partycypujących w MISMaPie, innych niż Wydział
prowadzący kierunek podstawowy). Zajęcia modułu tutorskiego student ustala w
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porozumieniu z tutorem. Przedmioty pozapodstawowe mogą być wybierane z obszaru
nauk kierunku podstawowego lub pozostałych obszarów.
c). student realizuje zajęcia modułowe (wspólne dla K MISMaP i MISH) w liczbie
min. 4 ECTS/rok z obszarów innych niż obszar kierunku podstawowego.
Moduły stanowią zbiory zajęć przygotowanych specjalnie dla MISMaP i MISH, z
których student dokonuje wyboru, w konsultacji z tutorem.

Studenci realizujący drugi dyplom magisterski lub licencjacki, w okresie
przedłużonych z tego powodu studiów, zwolnieni są z obowiązku realizacji zajęć
modułowych (po zrealizowaniu średnio 4 ECTS/rok w czasie realizacji pierwszego
dyplomu).
Zajęcia modułowe są obowiązkowe dla studentów przyjętych do K MISMaP od
1.10.2012. Studenci przyjęci przed tą datą (na dowolny cykl studiów) nie są
obowiązani do realizacji zajęć modułowych.
Studenci przyjęci przed 1.10.2012 nie realizujący zajęć modułowych obowiązani są
do realizacji zajęć, które spełnią warunek międzyobszarowości (czyli zajęć z co
najmniej 2 obszarów prowadzonych w ramach MISMaP). Oznacza to, że część zajęć
pozapodstawowych (min. średnio 4 ECTS/rok) musi być zrealizowana z obszaru
innego niż obszar kierunku podstawowego.
W szczególnych przypadkach (m.in. w przypadku niemożności ułożenia spójnego
IPS) student może zwrócić się do dyrektora K MISMaP o zwolnienie z obowiązku
odbywania zajęć modułowych.
*W przypadku gdyby przepisy wyższe nie wykluczyły możliwości studiowania
jednoobszarowego na studiach wieloobszarowych student może zwrócić się do
dyrektora K MISMaP o zwolnienie z obowiązku realizacji zajęć w więcej niż jednym
obszarze nauk.
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