
Drogi MÃlodszy Kolego.

Bardzo sie‘ ciesze‘, że wybraÃl Pan studia w naszym instytucie i gratuluje‘ przyje‘cia. Nazy-
wam sie‘ Ewa Damek i do 30.09.2007 byÃlam jego dyrektorem. ChciaÃlabym by sie‘ Pan u nas
dobrze czuÃl i zdobyÃl wiedze‘ potrzebna‘ by w przyszÃlości dobrze zaistnieć na rynku pracy.

W czerwcu uczestniczyÃlam w obronach prac magisterskich kilku osób. PytaÃlam sie‘ czy
maja‘ już prace i ile wynosi ich pensja brutto. Odpowiedzi byÃly takie: 1900 zÃl w Towarzyst-
wie Ubezpieczeniowym Europa, 2500 zÃl w tym samym towarzystwie, 3000 zÃl projektowanie
stron internetowych, powyżej 3000 zÃl w Banku Zachodnim, powyżej 4000 zÃl w Towarzyst-
wie Ubezpieczeniowym Commercial Union w Warszawie. Dwie pozostaÃle osoby zamierzaÃly
zostać na uczelni. Prosze‘ zauważyć, że powyższe odpowiedzi nie sa‘ wybrane z wielu - za-
pytaÃlam 7 osób i dostaÃlam 7 odpowiedzi wskazuja‘cych, że wszyscy sa‘ ”dobrze ustawieni”.
Wie‘cej na temat perspektyw zawodowych znajdzie Pan na stronie www.math.uni.wroc.pl,
prosze‘ klikna‘́c “Dla kandydatów” i “Perspektywy zawodowe”.

W naszym instytucie bardzo dba sie‘ o studentów. Organizujemy równolegle dwa
wykÃlady z tego samego przedmiotu na różnych poziomach zaawansowania wiedza‘c, że przy-
gotowanie studentów ze szkoÃly jest bardzo różne. Na pierwszym roku ucza‘ najlepsi dydak-
tycznie spośród nas. WykÃladowcy i ćwiczeniowcy sa‘ doste‘pni na konsultacjach i che‘tnie
tÃlumacza‘ materiaÃl studentom, którzy przychodza‘ i zadaja‘ pytania. W tym roku po raz pier-
wszy organizujemy zaje‘cia wyrównawcze dla tych, którzy w szkole mieli mniej matematyki,
jak również dyżury starszych kolegów - studentów, którzy także be‘da‘ udzielali konsultacji.
Czasem Ãlatwiej jest pogadać ze starszym kolega‘ niż z profesorem.

Jeden z wyżej wymienionych magistrantów skończyÃl u nas specjalność matematyki z
informatyka‘ z wynikiem bardzo dobrym. ZapytaÃlam go dlaczego przyszedÃl do nas, a nie
poszedÃl na czysta‘ informatyke‘. On odpowiedziaÃl, że narze‘dzi informatycznych to on sie‘ sam
nauczy, bo sa‘ Ãlatwe i stale sie‘ zmieniaja‘, a za to chce mieć solidne podstawy z matematyki.
Gdyby jeszcze raz startowaÃl na studia zrobiÃlby to samo. To oczywíscie w żaden sposób nie
dowodzi wyższosći tych studiów nad czysta‘ informatyka‘, ale pokazuje, że nasza specjalność
matematyka z informatyka‘ jest coś warta.

We wrześniu 2006 r. byÃlam na spotkaniach z mÃlodzieża‘ III LO we WrocÃlawiu, jestem
zreszta‘ jego absolwentka‘ - rocznik 1977. Rozmawialísmy dużo o Instytucie, pracy naukowej,
ale także zadawali mi dużo życiowych pytań. ZrozumiaÃlam wtedy, że jest olbrzymie za-
potrzebowanie na takie rozmowy i dlatego przyjde‘ pogadać z Wami w czasie dni wste‘pnych.
Przed spotkaniem z uczniami III LO napisaÃlam dwustronnicowy tekst jako punkt wyj́scia
do dyskusji. UważaÃlm, że lepiej be‘dzie, gdy oni przeczytaja‘ go i be‘da‘ zadawali pytania niż,
gdy ja ich zanudze‘ gadaniem. Tak też sie‘ staÃlo. Zadawali pytania ciurkiem przez 45 min.
Tak samo chciaÃlabym posta‘pić we wrześniu w czasie dni wste‘pnych. Be‘de‘ szcze‘śliwa jeśli
zada mi Pan pytanie.

Gdyby miaÃl Pan pytanie już w tej chwili prosze‘ napisać e-mail: edamek at math.uni.wroc.pl
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