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Zasady korzystania ze wsparcia 

„Konsultacje w zakresie drugiego specjalistycznego przedmiotu  

dla doktorantów IDSMM” 

 

realizowanego w ramach projektu 

„PWP Interdisciplinary Doctoral Studies in Mathematical Modeling” 
 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Projekt "PWP Interdisciplinary Doctoral Studies in Mathematical Modeling", zwany dalej Projektem, 

jest realizowany przez Uniwersytet Gdański i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV: Szkolnictwo 

wyższe i nauka, Działanie 4.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz 

zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, 

Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. 

2. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2015 roku.  

3. Biuro Projektu znajduje się w Dziekanacie Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

4. „Konsultacje w zakresie drugiego specjalistycznego przedmiotu dla doktorantów IDSMM”, zwane dalej 

Konsultacjami, są to indywidualne konsultacje doktoranta z wybranym mentorem. Mentora wybiera 

doktorant w ścisłym porozumieniu z opiekunem swojej pracy badawczej. Mentor musi być o tym 

poinformowany i wyrazić wstępną zgodę. 
 

§ 2 

Uczestnictwo w Konsultacjach 

1. Uczestnikiem Konsultacji może być jedynie doktorant studiów IDSMM realizowanych na Wydziale 

Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2014/2015. 

2. Każdy z doktorantów studiów IDSMM, w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2015 roku, może 

wykorzystać maksymalnie 9 godzin konsultacji. 

3. Uczestnicy, którzy chcą skorzystać z Konsultacji zobowiązani są do wypełnienia i podpisania 

DEKLARACJI SKORZYSTANIA ZE WSPARCIA (Załącznik nr 1) dostępnej również na stronie 

http://mat.ug.edu.pl/idsmm. W czasie składania deklaracji w Biurze Projektu należy wskazać mentora. 

4. W przypadku, gdy nie wszyscy doktoranci wykorzystają maksymalny przydział godzin Konsultacji, 

Kierownik Projektu ma prawo przydzielić niektórym doktorantom, którzy wykorzystali swój limit, 

dodatkowe godziny Konsultacji w czerwcu, przy czym łączna liczba godzin Konsultacji nie może 

przekroczyć 90 godzin. W wyborze doktorantów, którym zostaną przydzielone dodatkowe godziny, 

decydujący głos ma Kierownik Studiów IDSMM. 

  

http://mat.ug.edu.pl/idsmm


 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Projekt „PWP Interdisciplinary Doctoral Studies in Mathematical Modeling” 
Nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-026/13-00 

 

 

Załącznik nr 1 

 

DEKLARACJA SKORZYSTANIA ZE WSPARCIA 

................................................................................................................ 
(Imię i nazwisko) 

................................................................................................................. 
(Adres zamieszkania) 

................................................................................................................. 

Nr PESEL: 

 

           

 

 
Deklaruję udział w działaniu 

 

Konsultacje w zakresie drugiego specjalistycznego przedmiotu dla doktorantów 

IDSMM 

 

realizowanym w ramach projektu  PWP Interdisciplinary Doctoral Studies in 

Mathematical Modeling na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu 

Gdańskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo 

wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz 

zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej 

na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni i 

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
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