Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze

Regulamin

I.

Zasady ogólne

1. Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze (w skrócie MISM-P)
to studia I i II stopnia o charakterze międzyobszarowym kształcące studentów o szerokich
zainteresowaniach i uzdolnieniach interdyscyplinarnych. Obejmują one dwa obszary
wiedzy: obszar nauk ścisłych i obszar nauk przyrodniczych.
2. W

prowadzeniu

Międzyobszarowych

Indywidualnych

Studiów

Matematyczno-

Przyrodniczych uczestniczą na równych prawach następujące Wydziały Uniwersytetu
Łódzkiego (dalej będą one nazywane Wydziałami):
a) Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
b) Wydział Chemii,
c) Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej,
d) Wydział Matematyki i Informatyki,
e) Wydział Nauk Geograficznych.
3. Absolwenci MISM-P otrzymują dyplom licencjata/inŜyniera/magistra jednego z
następujących kierunków:
a) Biologia,
b) Biomonitoring,
c) Biotechnologia,
d) Genetyka,
e) Mikrobiologia,
f) Ochrona Środowiska,
g) Chemia,
h) Fizyka,
i) Informatyka,
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j) Matematyka,
k) Analiza Danych,
l) Geografia
m) Geomonitoring.
Kierunki: Analiza Danych, Chemia, Fizyka, Informatyka i Matematyka naleŜą do obszaru
wiedzy nauk ścisłych. Kierunki: Biologia, Biomonitoring, Biotechnologia, Genetyka,
Geografia, Geomonitoring, Mikrobiologia i Ochrona Środowiska naleŜą do obszaru wiedzy
nauk przyrodniczych.
4. Studia na MISM-P są prowadzone według indywidualnego planu studiów oraz
indywidualnej organizacji studiów od pierwszego semestru.
5. Studia na MISM-P są studiami stacjonarnymi.
6. Czynności administracyjne związane z działalnością MISM-P i obsługą spraw
studenckich wykonuje Sekretariat MISM-P.
7. Nad organizacją i realizacją planów studiów i programów nauczania na MISM-P czuwa i
sprawuje nadzór Rada Programowa MISM-P (zwana dalej Radą Programową). Rada
Programowa składa się z przedstawicieli Wydziałów tworzących MISM-P, po dwóch
przedstawicieli z kaŜdego Wydziału. Przedstawiciele wybierani są przez Rady
Wydziałów.
8. Kadencja Rady Programowej trwa tyle, ile kadencja władz wybieralnych w UŁ.
9. Pracami Rady Programowej kieruje jej Przewodniczący.
10. Rada Programowa wskazuje ze swego grona kandydatów na Przewodniczącego, którego
powołuje Rektor.
11. Do obowiązków Rady Programowej naleŜy:
a) ustalanie celów i strategii działania MISM-P;
b) ustalenie ramowego programu MISM-P;
c) opiniowanie zmian w zasadach przyjęć na kierunki wchodzące w skład MISM-P;
d) powoływanie opiekunów naukowych poszczególnych studentów;
e) zatwierdzanie indywidualnych planów studiów na podstawie obowiązujących planów
studiów kierunku wiodącego;
f) przedstawianie propozycji zmian regulaminu MISM-P;
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g) przedkładanie Rektorowi wniosków w przedmiocie powołania i odwołania
Przewodniczącego;
h) ustalanie i ostateczne zatwierdzanie tekstu sprawozdania proponowanego przez
Przewodniczącego Rady Programowej;
12. Do obowiązków Przewodniczącego Rady Programowej naleŜy:
a) organizacja pracy MISM-P;
b) sprawowanie opieki nad studentami MISM-P i podejmowanie w stosunku do nich
czynności i decyzji przewidzianych dla dziekana w „Regulaminie Studiów w
Uniwersytecie Łódzkim” we współpracy z Dziekanem odpowiedniego Wydziału;
c) uzgadnianie z władzami Wydziałów sposobu realizacji planów i programów studiów
studentów MISM-P;
d) organizacja rekrutacji na studia w MISM-P we współpracy w wydziałowymi
komisjami rekrutacyjnymi;
e) nadzorowanie pracy sekretariatu MISM-P;
f) przedkładanie Radzie Programowej corocznych sprawozdań z działalności MISM-P.
13. Przewodniczący Rady Programowej moŜe na wniosek Rady Programowej i po uzyskaniu
uprzedniej zgody Rektora organizować zajęcia o charakterze interdyscyplinarnym
przeznaczone dla studentów MISM-P.
14. Regulamin MISM-P i jego zmiany akceptują Rady Wydziałów uczestniczących w
realizacji MISM-P, a zatwierdza Rektor.
15. Studentów MISM-P obowiązują przepisy niniejszego regulaminu. W sprawach
nieobjętych tym regulaminem obowiązuje „Regulamin Studiów w Uniwersytecie
Łódzkim”.
II.

Opiekunowie naukowi

1. Opiekunów naukowych spośród samodzielnych pracowników Wydziałów proponuje Rada
Programowa w porozumieniu z Dziekanami Wydziałów. Opiekunem naukowym studenta
MISM-P moŜe być nauczyciel akademicki ze stopniem doktora za zgodą Rady Wydziału
prowadzącego kierunek wybrany przez studenta MISM-P.
2. KaŜdy student MISM-P na początku studiów wybiera opiekuna naukowego spośród osób
wskazanych przez Radę Programową.
3. Do obowiązków opiekuna naukowego studenta naleŜy:
a) pełnienie roli doradcy w sprawach związanych z realizacją zainteresowań naukowych
studenta;
b) przygotowanie przy udziale studentów planu studiów;
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c) stawianie wniosków w sprawie zmian w planie studiów;
d) czuwanie nad realizacją programu studenta;
e) wnioskowanie o skreślenie z listy studentów MISM-P i przeniesienie na zwykły tryb
studiowania na jednym z kierunków;
f) odbywanie regularnych spotkań ze studentem;
g) ewentualne pełnienie roli promotora pracy licencjackiej/inŜynierskiej/magisterskiej;
h) przedstawianie Radzie Programowej MISM-P ocen postępów w nauce studenta.
4. Zmiana opiekuna naukowego moŜe nastąpić za zgodą Rady Programowej na wniosek
studenta lub opiekuna naukowego.
5. Sposób rozliczania pracy opiekuna naukowego reguluje Uchwała Senatu Uniwersytetu
Łódzkiego.
III.

Rekrutacja na studia

1. Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia MISM-P są zgodne z
zasadami rekrutacji na poszczególne kierunki studiów wchodzące w skład MISM-P.
Wybrany podczas rekrutacji kierunek studiów staje się kierunkiem wiodącym a obszar
wiedzy tego kierunku jest pierwszym obszarem wiedzy studenta.
2. Rekrutację na poszczególne kierunki prowadzą Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne na
Wydziałach wchodzących w skład MISM-P przy współpracy MISM-P.
3. Istnieje moŜliwość przeniesienia studenta, na jego wniosek, ze zwykłego trybu studiów na
studia w systemie MISM-P pod warunkiem uzyskania średniej nie mniejszej niŜ 4,0 z
dotychczasowego toku studiów oraz zgody ze strony Dziekana Wydziału i
Przewodniczącego Rady Programowej.
IV.

Studia

1. Studia I stopnia na MISM-P trwają 3/3,5 roku (6/7 semestrów) i kończą się uzyskaniem
tytułu zawodowego licencjata/inŜyniera kierunku studiów wybranego przez studenta jako
kierunek wiodący.
2. Studia II stopnia na MISM-P trwają 2/1,5 roku (4/3 semestry) i kończą się uzyskaniem
tytułu zawodowego magistra kierunku studiów wybranego przez studenta jako kierunek
wiodący.
3. Zajęcia na MISM-P obejmują następujące moduły:
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a) I moduł – obejmuje zajęcia uchwalone jako obowiązkowe dla studiów MISM-P na
wiodącym kierunku studiów. Moduł ten zawiera odpowiedni kierunkowy blok
przedmiotów wybieralnych. Zajęcia na kierunku wiodącym określają jednocześnie I
obszar studiów.
b) II moduł – zajęcia z drugiego obszaru są kształtowane przez kaŜdego studenta
indywidualnie pod kierunkiem opiekuna.
c) III moduł – zajęcia opcjonalne wybierane przez kaŜdego studenta indywidualnie pod
kierunkiem opiekuna spośród wszystkich zajęć oferowanych przez Wydziały biorące
udział w MISM-P oraz spośród zajęć ogólnouniwersyteckich.
d) IV moduł – zajęcia obowiązkowe (obligatoryjne) dla wszystkich studentów MISM-P.
4. Poza kierunkiem wiodącym student moŜe wybierać, po uzgodnieniu z opiekunem
naukowym, zajęcia z dowolnego roku studiów.
5. Rozliczenie studiów na MISM-P następuje semestralnie. Do zaliczenia semestru
wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów ECTS.
6. Zaliczeń poszczególnych semestrów (na podstawie planu) dokonuje Przewodniczący
Rady Programowej we współpracy z Dziekanem odpowiedniego Wydziału.
7. Student moŜe, na swój umotywowany wniosek, zostać przeniesiony na zwykły tryb
studiowania. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydziału prowadzącego kierunek
wybrany przez studenta jako wiodący w ramach MISM-P. Wniosek powinien być
zaopiniowany przez Opiekuna naukowego i Przewodniczącego Rady Programowej.
8. W przypadku niezadowalających wyników w nauce Przewodniczący Rady Programowej,
w porozumieniu z Dziekanem odpowiedniego Wydziałów, moŜe przenieść studenta z
MISM-P na zwykły tryb studiowania. Wówczas semestr przyjęcia oraz róŜnice
programowe wyznacza Dziekan Wydziału przyjmującego studenta. Forma studiów na
MISM-P jako studiów indywidualnych nie dopuszcza moŜliwości powtarzania
roku/semestru studiów przy zachowaniu praw studenta MISM-P.
V.

Ukończenie studiów

1. Zakończenie studiów na MISM-P następuje po spełnieniu warunków wynikających z
niniejszego Regulaminu oraz z Regulaminu Studiów w UŁ.
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2. Student otrzymuje dyplom na Wydziale prowadzącym kierunek wiodący. W Suplemencie
do dyplomu absolwent otrzymuje informację o odbyciu studiów międzyobszarowych i
punktach ECTS zdobytych poza kierunkiem wiodącym.
VI.

Przepisy końcowe

Limity przyjęć będą ogłaszane w Uchwale Senatu UŁ w sprawie zasad przyjęć na I rok
studiów w Uniwersytecie Łódzkim.
Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 1 października 2016 r.
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