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Interdyscyplinarne studia doktoranckie z
matematyczną wkładką

1. O MISMaP
Studia doktoranc-
kie w Kolegium MI-
SMaP UW, czyli
MISDoMP, działają
od 2008 roku. Samo
kolegium zostało za-

wiązane w roku 2001 przez siedem
wydziałów: Wydział Biologii, Wy-
dział Chemii, Wydział Fizyki, Wy-
dział Geografii i Studiów Regional-
nych, Wydział Geologii, Wydział Ma-
tematyki, Informatyki i Mechaniki
oraz Wydział Psychologii. Z drugiej
strony same Międzywydziałowe In-
dywidualne Studia Matematyczno-
Przyrodnicze, tj. MISMaP, dzia-
łają od roku 1992. Studia te ofe-
rują dużą gamę możliwości działania
dla studentów o szerokich zaintere-
sowaniach i niezależnych umysłach
chcących wyjść poza utarte szlaki i
przekraczać istniejące bariery. MIS-
DoMP (tj. Międzywydziałowe In-
terdyscyplinarne Studia Doktoranc-
kie w zakresie Nauk Matematyczno-
Przyrodniczych) opiera się na założe-
niu i głębokim przekonaniu, że inter-
dyscyplinarność w dzisiejszych cza-
sach jest nie tylko modą, ale przede
wszystkim koniecznością.

Idea studiów interdyscyplinar-
nych opiera się na założeniu, że tego

typu działania są w dzisiejszym Świe-
cie nauki nie tylko ’modne’, ale także
nieodzowne, a poszukiwanie wspól-
nego języka w naukowej Wieży Babel
może dawać ciekawe wyniki.

Jako reprezentant nauk ścisłych,
czuję się zobowiązany do przedsta-
wienia definicji używanego pojęcia in-
terdyscyplinarności. Słownikowa defi-
nicja słowa jest następująca; interdy-
scyplinarny to znaczy:

1. dotyczący dwu lub więcej dys-
cyplin naukowych;

2. korzystający z dorobku kilku
nauk;

3. złożony z naukowców reprezen-
tujących różne gałęzie wiedzy.

Przykładem badań interdyscyplinar-
nych jest klasyczne zastosowanie ma-
tematyki w biologii, czyli układ
drapieżnik-ofiara objaśniający cykle
skupu skór żbików i zajęcy. Jednak
w codziennej praktyce studiów dok-
toranckich w Kolegium MISMaP ko-
niecznym jest ustalenie, jaki temat
jest interdyscyplinarny. Musimy za-
tem ustalić na użytek K MISMaP,
czym jest interdyscyplinarność. Uwa-
żamy mianowicie, że: Praca interdy-
scyplinarna to taka, która problem z
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jednej dziedziny rozwiązuje metodami
właściwymi dla innej.

W praktyce oznacza to, że nie ak-
ceptujemy tematów, które mogą być
realizowane na konkretnych wydzia-
łach. Weryfikacja tematów jest pro-
cesem złożonym i wymagającym sze-
rokich kompetencji. Z tego powodu
konieczne jest kolektywne ciało de-
cyzyjne dokonujące selekcji dopusz-
czalnych zagadnień. Jest nim Rada
Programowa, powoływana przez rek-
tora, w której zasiadają eksperci
z poszczególnych wydziałów. Warto
wspomnieć, że formuła MISDoMPu
dopuszcza, aby jeden z opiekunów był
spoza UW. Ta możliwość jest wyko-
rzystywana na skalę nie tylko kra-
jową, ale również międzykontynen-
talną. Mamy bowiem opiekunów tak
z Krakowa czy Gliwic jak również z
USA i Japonii.

Przyjęty tryb postępowania po-
woduje, że tematy są znane zawczasu,
zatem kandydaci na wstępie dekla-
rują swój wybór zainteresowań. Ta-
kie rozwiązania stosowane są też w
międzynarodowych programach dok-
toranckich wspieranych przez Funda-
cję Nauki Polskiej.

Wobec faktu, iż gromadzimy dok-
torantów o bardzo różnym przygoto-
waniu, nasz program studiów z czy-
stej konieczności jest ramowy. Nie
można do niego wpisać żadnej kon-
kretnej nazwy przedmiotu, za wyjąt-
kiem tych, które są wymagane przez
ustawę o szkolnictwie wyższym. Przy-
gotowujemy mianowicie wspólne dla
wszystkich kursy intensywne. Są to
zajęcia, wykłady lub zajęcia labora-
toryjne, poświęcone jednemu tema-
towi. Mamy jednak świadomość, że

nie można od wszystkich wymagać
uczestnictwa w nich z uwagi na roz-
rzut zainteresowań doktorantów i ich
merytorycznego przygotowania.

Działalność MISDoMP poszerza
zakres możliwości prac doktorskich.
Gdy zadamy sobie bowiem py-
tanie, czy możliwy jest dokto-
rat z matematyki stosowanej na-
tychmiast odpowiemy, że jest to
nierealne, bo nie ma takiej dzie-
dziny w ministerialnym wyka-
zie. Można natomiast pracować nad
nietrywialnymi zastosowaniami w in-
nych naukach, np. w biologii. Przy-
kład mgra Jana Poleszczuka, dokto-
ranta Kolegium MISMaP UW, laure-
ata nagrody PTM dla młodych ma-
tematyków pokazuje, że ten kierunek
działania jest właściwy. Pan Polesz-
czuk rozwija modele matematyczne
zjawisk biologicznych. Zajmuje się on
opisem procesów powstawania nowo-
tworów na poziomie komórkowym.
Stosuje metody stochastyczne, bar-
dziej odpowiednie do modelowania
pojedynczego obiektu w skali mi-
kro, jak i modele ciągłe właściwe dla
obiektów skali makro. Następnie te-
stuje je na mokrych danych biolo-
gicznych od drugiego współpromo-
tora. Pan Poleszczuk jest przykła-
dem doktoranta, którego praca dokto-
rancka jest interdyscyplinarna i z tego
względu pozostaje pod opieką dwóch
promotorów.

Wspomniany temat jest jednym
z wielu połączeń możliwych w Kole-
gium MISMaP. Są tu realizowane ta-
kie intrygujące tematy jak na przy-
kład emocje człowieka a elektryczna
aktywność mózgu. Pracę doktorską
poświęconą temu zagadnieniu napi-
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sał dr Kamil Imbir pod kierunkiem
prof. Marii Jarymowicz z Wydziału
Psychologii i dra hab. Piotra Durki z
Wydziału Fizyki. Praca została obro-
niona we wrześniu 2012 i została wy-
różniona. Pan dr Kamil Imbir jest
pierwszym absolwentem MISDoMPu.

Wspaniałym przykładem interdy-
scyplinarnych badań, które były wy-
konywane w MISDoMPie, jest śle-
dzenie migracji i składu ludności na
danym obszarze w określonym prze-
dziale czasu za pomocą narzędzi bio-
logii molekularnej. Chodziło o tereny
starożytnej Nubii.

W skali kraju jest kilka odpo-
wiedników Kolegium MISMaP. Było
kilka prób tworzenia interdyscypli-
narnych studiów doktoranckich. Na-

leży tu wymienić Uniwersytet Gdań-
ski i Gdańską Akademię Medyczną,
które mają wspólny wydział między-
uczelniany. Jest on ukierunkowany na
biologię i zastosowania medyczne.

Inny przykład daje Uniwersy-
tet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
gdzie w roku 2011 przeprowadzono
pierwszy nabór na Interdyscyplinarne
Studia Doktoranckie Matematyczno-
Przyrodnicze1. Jest on najbliższy na-
szej działalnoSci.

Kilkuletnią działalność MIS-
DoMPu można uznać za udaną, ze
względu na zainteresowanie studen-
tów i liczbę kandydatów na studia,
jak również ze względu na wyniki
działalności naukowej.

Tablica 1: MISDoMP w liczbach.

2. MISDoMP w liczbach. W
tabeli zebrane są dane dotyczące te-
matów zgłoszonych do realizacji, na
koniec stycznia 2012 było realizowa-
nych 41 tematów, wolnych było 30, a
9 zostało wycofanych wobec niepod-

jęcia. Tabelka pokazuje pary dziedzin.
Pierwsza współrzędna wskazuje dzie-
dzinę wiodącą a druga dziedzinę dru-
goplanową, (kryterium określającym
dziedzinę wiodącą jest wydział, na
którym dokonano otwarcia przewodu

1http://projekt-wzrost.umk.pl/isdm-p/

http://projekt-wzrost.umk.pl/isdm-p/
http://projekt-wzrost.umk.pl/isdm-p/
http://projekt-wzrost.umk.pl/isdm-p/
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doktorskiego). Widać jasno, że oko-
lice przekątnej są puste, to znaczy, że
mało jest tematów uznawanych przez
autora za niekanonicznie interdyscy-
plinarne, czyli dla postronnego obser-
watora ich interdyscyplinarność nie
musi być oczywista. Duże obszary pu-
stego miejsca wokół przekątnej ob-
razują, że przestrzeń została zajęta
przez prace, które łączą tak różne
dziedziny, że (prawdopodobnie) nie
mogłyby być realizowane na poszcze-
gólnych wydziałach. To znaczy, że na-
cisk na interdyscyplinarność przynosi
zamierzone rezultaty.

Jest spora kategoria projektów,
kolor ciemno zielony, która nie po-
wstałaby w ogóle, gdyby nie MIS-
DoMP. To jest nasza tak poszuki-
wana wartość dodana. Kolor czer-
wony odzwierciedla tematy, których
interdyscyplinarność nie jest już tak
oczywista, jak tych przedstawionych
tu wcześniej, zastrzegam się, że jest
to jedynie prywatna opinia autora
tabeli. Widać też, że dominują wy-
działy ścisłe a udziały fizyki, chemii
i nauk matematycznych są w przy-
bliżeniu równe. Można próbować ba-
wić się w ustalanie hierarchii ważno-
ści stosując np. algorytm PageRank.
Jednak wobec dość dużej dowolności
w tworzeniu tej tabeli, wyniki otrzy-
mane na jej podstawie byłyby wątpli-
wej jakości.

3. Sylwetka uczestnika stu-
diów doktoranckich Warto przed-
stawić sylwetkę doktoranta MIS-
DoMPu. Przeważnie jest to absol-
went UW, często z MISMaPu, ale
kandydaci są z całego kraju. W re-
krutacjach przeprowadzonych w la-
tach 2009-2011 mieliśmy więcej do-

brych kandydatów niż dostępnych
miejsc. W roku 2011 było prawie
dwóch chętnych na jedno miejsce.
W roku 2012 zainteresowanie MIS-
DoMPem było równie duże, niestety
zmniejszyła się jednak ilość oferowa-
nych stypendiów, ponieważ skończyło
się finansowanie z PO KL i musie-
liśmy zadowolić się środkami budże-
towymi. Po kilku latach działalności
można powiedzieć, że pomysł powo-
łania MISDoMPu padł na podatny
grunt w odpowiednim czasie.

Sukces tego przedsięwzięcia po-
lega na wykorzystaniu synergii wy-
działów. Jak wspomniałem, niektóre
tematy badawcze zrodziły się wyłącz-
nie dzięki MISDoMPowi. Istnienie
MISDoMPu ułatwia pokonywanie ba-
rier pomiędzy wydziałami i dyscypli-
nami, bo stwarza miejsce do prowa-
dzenia tematów, których nikt inny nie
chciałby podjąć. Niezależnie od doku-
mentów oficjalnych, wiadomo że uni-
wersytet jest dość luźną konfederację
wydziałów, które chętnie powołują
się na specyfikę wydziału lub dyscy-
pliny, aby bronić partykularnych in-
teresów. Ułatwienie prowadzenia sku-
tecznych badań niezależnie od barier
wydziałowych jest również niepod-
ważalnym osiągnięciem MISDoMPu.
Dość powiedzieć, że mamy kilkoro
doktorantów, których współpromoto-
rzy są z różnych miast. Umożliwiamy
to znalezienie platformy porozumie-
nia i wyjście poza schemat.

Namacalny dowód na potrzebę ta-
kich studiów, to obecność tematów z
obszarów spoza tych, które są upra-
wiane przez wydziały konsorcjum.
Mam na myśli archeologię i historię.
Mianowicie, mamy realizowany temat
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łączący geografię i archeologię. Cho-
dzi tu o opracowanie, metodami in-
formatycznymi właściwymi dla geo-
grafii, stanowisk archeologicznych w
danym regionie Polski i wyciągnię-
cie wniosków, które były nieosiągalne
na podstawie badania pojedynczych
stanowisk. Natomiast temat histo-
ryczny polega na odczytywaniu śre-
dniowiecznych inskrypcji łacińskich
za pomocą komputera. Problem po-
lega na tym, że wspomniane napisy
zawierają szereg skrótów, które mogą
być różnie odczytywane, a więc mamy
tu element roboty detektywistycznej.

4. Zagrożenia i wnioski koń-
cowe. Największe zagrożenie jest ze
strony fizyki procesów społecznych,
które można zawrzeć w pytaniu:
czym MISDoMP różni się od innych
studiów doktoranckich? Odpowiedź
udzielana jest każdorazowo przy roz-
patrywaniu propozycji tematów prac
doktorskich. To jest praca wyma-
gana do pokonania entropii: zgłosze-
niodawcy muszą wykazać interdyscy-
plinarność zagadnienia, a Rada Pro-
gramowa zastanowić nad proponowa-
nym tematem.

Inne zagrożenie to brak spoisto-
ści studiów, wynikający z rozstrze-
lenia tematycznego i geograficznego.
W zasadzie jest bardzo mało zajęć
wspólnych dla wszystkich doktoran-
tów. Najważniejszym z nich jest in-
terdyscyplinarne seminarium dokto-
ranckie, które zbiera się tylko raz
na miesiąc, ale dzięki temu uczest-
nicy nie stracili entuzjazmu. Jest
ono ośrodkiem integrującym MIS-
DoMP. Referowanie jest dość trudne,

bo wykład nie może być techniczny
z uwagi na to, że ogół widowni
nie ma odpowiedniego przygotowa-
nia. Właśnie dzięki wspomnianemu
wysiłkowi wykładowców referaty są
bardzo ciekawe. Bez zbędnych szcze-
gółów przedstawiane są najnowsze
badania. Jest to coś na kształt wykła-
dów popularno-naukowych, tyle że po
wykładzie można wdać się w dyskusję
z referentem.

Wprawdzie ustawa o szkolnictwie
wyższym eksponuje międzyobszaro-
wość na etapie studiów pierwszego i
drugiego stopnia, bo studenci mię-
dzyobszarowi mają prawo do do-
datkowych darmowych ECTSów, to
na poziomie doktoranckim jest go-
rzej. Dopiero zapowiadana noweliza-
cja ustawy ma przywrócić instytucję
dwóch równorzędnych promotorów w
przypadku przewodów interdyscypli-
narnych.

Na koniec można zadać pytanie:
Po co bawić się w interdyscyplinar-
ność? W wielkiej skali jest to dzia-
łanie wymuszane przez instytucje fi-
nansujące naukę i ustawodawcę pro-
mującego międzyobszarowość. W ma-
łej skali, jest to źródło świeżych idei.
Z drugiej strony szufladkowanie na-
uki jest nieuniknione, ale ten kto
zdoła pokonać bariery podziałów od-
niesie sukces, bo odkryje nowe ob-
szary badawcze lub rozwiąże stary
problem nowymi, zaskakującymi me-
todami. Zainteresowanych odsyłam
do strony internetowej MISDoMPu2

gdzie można znaleźć informacje o pro-
cedurze rekrutacyjnej z terminarzem
i listę dostępnych tematów.

2http://www.mismap.uw.edu.pl/dla-doktorantow/o-misdomp
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Interdisciplinary PhD Studies
with a Mathematical
Component3

Abstract. PhD studies in Mathe-
matics and Natural Science, called
MISDoMP, have been conducted
within the College of MISMaP UW
since 2008. The College itself was
formed in 2001 by seven UW facul-
ties: Biology, Chemistry, Physics, Ge-
ography and Regional Studies, Ge-
ology, Mathematics, Informatics and
Mechanics as well as Psychology.

This inter-faculty study pro-

gramme offers a wide range of new
opportunities for open-minded stu-
dents whose broad interests go be-
yond the beaten paths of traditional
education. This claim is supported
by examples of projects being carried
out at MISDoMP. The article also
shows the advantages that interdisci-
plinary dissertations can bring to the
advisors and the university. A profile
of the PhD students is sketched. Fi-
nally, the author of the article clari-
fies the details of the admission pro-
cedure.
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