MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE
STUDIA MATEMATYCZNO–PRZYRODNICZE
Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie/inŜynierskie 3,5-roczne*) – stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc łącznie: 20
Kierunki/specjalności wchodzące w skład MISM-P:
I.

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska:






II.

Biologia
Biomonitoring
Biotechnologia
Mikrobiologia
Ochrona Środowiska

Wydział Chemii:
 Chemia

III.

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej:
 Fizyka
 Informatyka

IV.

Wydział Matematyki i Informatyki
 Matematyka
 Analiza danych
 Informatyka

V.

Wydział Nauk Geograficznych:
 Geografia
 Geomonitoring

Nabór na Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno – Przyrodnicze odbywa się
według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki/specjalności studiów wchodzących w skład
MISM-P.
Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek/specjalność
studiów oraz zaznacza, iŜ w ramach tego kierunku/specjalności ubiega się o przyjęcie na
MISM-P.
Na studia w ramach MISM-P. będą przyjęte osoby z najwyŜszą liczbą punktów, które
zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISM-P. Pozostałe osoby, które nie dostaną
się na studia w ramach MISM-P., będą rekrutowane na zasadach ogólnych na
kierunki/specjalności, na które ubiegają się o przyjęcie.
*w zaleŜności od wybranego kierunku/specjalności

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE
STUDIA MATEMATYCZNO–PRZYRODNICZE
Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie/1,5-roczne*) – stacjonarne
Orientacyjny limit miejsc łącznie: 20

Kierunki/specjalności wchodzące w skład MISM-P:
VI.

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska:






Biologia
Biotechnologia
Genetyka
Mikrobiologia
Ochrona Środowiska

VII. Wydział Chemii:
 Chemia
VIII. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej:
 Fizyka
 Informatyka
IX.

Wydział Matematyki i Informatyki
 Matematyka
 Informatyka

X.

Wydział Nauk Geograficznych:
 Geografia

Nabór na Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno – Przyrodnicze odbywa się
według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki/specjalności studiów wchodzących w skład
MISM-P.
Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek/specjalność
studiów oraz zaznacza, iŜ w ramach tego kierunku/specjalności ubiega się o przyjęcie na
MISM-P.
Na studia w ramach MISM-P. będą przyjęte osoby z najwyŜszą liczbą punktów, które
zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISM-P. Pozostałe osoby, które nie dostaną
się na studia w ramach MISM-P., będą rekrutowane na zasadach ogólnych na
kierunki/specjalności, na które ubiegają się o przyjęcie.
* w zaleŜności od wybranego kierunku/specjalności

