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Pierwszy semestr studiów be
‘
dzie wymaga l od wie

‘
kszości z Was sporego

wysi lku. Problem zacznie sie
‘

już ze zrozumieniem pierwszego wyk ladu i ze zro-

bieniem pierwszej listy zadań. Nie poddawajcie sie
‘

lecz pomyślcie co należa loby

wtedy zrobić.

Na pewno najgorsze jest bierne czekanie, że problem sie
‘

sam rozwia
‘
że. Bo

sie
‘

nie rozwia
‘
że. Należy natychmiast poj́sć na konstultacje i zadać pytanie.

To że ktoś nie rozumie, może być spowodowane brakami wiedzy wyniesionej ze

szko ly lub niezdawaniem sobie sprawy przez wyk ladowce
‘

z ogólnego poziomu

s luchaczy.

W żadnym wypadku nie ma tu Waszej winy. Na konsultacjach wszys-

tko sie
‘

wyjaśni i zarówno Wy jak i wyk ladowca na tym skorzystacie. Na

marginesie: wyk ladowcy bardzo lubia
‘

studentów przychodza
‘
cych na konsul-

tacje. Na konsultacjach wyk ladowca nie zwraca uwagi na to kto mu zadaje

nawet najnaiwniejsze pytanie lecz po prostu na nie odpowiada. Wina
‘

jest

niepój́scie na konsultacje, bo gdy nie ma kontaktu student-profesor, nieporozu-

mienie narasta i dla cze
‘
ści studentów kończy sie

‘
to oblaniem przedmiotu lub,

co gorsza, zakończeniem studiów.

W zesz lym semestrze mia lam wyk lad z teorii miary dla II roku studiów.

Po lowa studentów świetnie sobie radzi la, a reszta nie. By lo kilka osób, które

zna lam z I roku studiów i dziwi lam sie
‘
czemu tak tak im trudno idzie, zw laszcza,

że mia lam świetne list  latwych zadań u lożone przez dr hab. G.Plebanka. W

końcu po drugiej rozpaczliwie napisanej klasówce wycia
‘
gne

‘
 lam z nich, że teoria

miary to najbardziej abstrakcyjny przedmiot ze wszystkich, które dota
‘
d mieli.

Zupe lnie nie zdawa lam sobie z tego sprawy i myśle
‘
, że oni też nie: myśleli, że

zalicza
‘
 latwo tak jak inne przedmioty, a tu sie

‘
okaza lo, że trzeba pracować. Do

istnieja
‘
cych już list doda lam troche

‘
bardzo  latwych ćwiczeń. Gdybyśmy sobie

nie pogadali, oni nadal oblewaliby klasówki, a tak wszyscy zaliczyli w czerwcu.

Drugim ważnym czynnikiem sukcesu jest regularne robienie zadań. Mia lam

możliwość obserwowania kiedys m lodego cz lowieka, któremu pomaga lam w

zrozumieniu analizy I - przychodzi l do mnie regularnie na konsultacje i pyta l

sie
‘

o różne rzeczy, których nie rozumia l. By l po bardzo dobrym liceum, ale nie

olimpijczyk i zrozumienie analizy nie przychodzi lo mu  latwo. W końcu zda l na

4,5. Inni, którzy nie pracowali systematycznie lub nie mieli potrzebnej pomocy,

nie.

Algorytm zaliczenia przedmiotu jest naste
‘
puja

‘
cy: robić po kolei zadania,

a jak coś sie
‘

zatnie zadać pytanie: wyk ladowcy, koledze czy, komukolwiek w z

pracownikw Instytutu - wszyscy chcemy pomagać studentom.

Każde rozwia
‘
zane zadanie daje doświadczenie, które pomaga zrobić naste

‘
p-

ne. Wasze umieje
‘
tności rosna

‘
. Jeśli czegoś nie rozumiecie, nie znaczy to, że

jesteście te
‘
pi - moglíscie po prostu być źle uczeni. Dopiero jak popracujecie,

wydobe
‘
dziecie z siebie, to co w Was tkwi naprawde

‘
.

W tym roku bardzo dobrze zda la egzamin magisterski studentka, która o

ma lo co nie wylecia la ze studiów na I roku. Nie by la leniwa. Po prostu na
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I roku nie dawa la sobie rady z materia lem, by la źle przygotowana ze szko ly,

ale cie
‘
żko pracowa la i na studiach zrobi la bardzo duży poste

‘
p. Wiem to, bo

zadawa la mi pytania dotycza
‘
ce jej bardzo trudnej pracy magisterskiej.

Życze
‘

Wam by to samo sta lo sie
‘

z Wami. Jesteście wśród kilkuset, może

tysia
‘
ca m lodych ludzi z Dolnego Śla

‘
ska przyje

‘
tych na pierwszy rok studiów

matematycznych czy informatycznych. Jest to zapewne niewielki odsetek ca lego

rocznika 1988. Jesteście w jakimś sensie elita
‘
- nie zmarnujcie tego.

W ca lej Europie Zachodniej od lat maleje drastycznie ilość kandydatów na

studia matematyczno-informatyczne, bo te studia sa
‘

trudne. M lodzież cze
‘
sto

szuka studiów  latwych. Z drugiej strony rynek pracy dla ludzi umieja
‘
cych

podstawowe matematyczne teorie aplikacyjne i narze
‘
dzia informatyczne jest

olbrzymi. No to sprowadza sie
‘

Hindusów lub stosuje outsourcing zlecaja
‘
c im

prace, które moga
‘
robić w Indiach. Ale to jest za ma lo. Chodzi tu przede wszys-

tkim o ludzi, którzy nie tylko umieja
‘
naciskać guziki komputera, ale rozumieja

‘
leża

‘
ca

‘
u spodu matematyke

‘
i umieja

‘
stosować programy typu “Statistica” nie

tylko do najprostszych zadań. Wtedy w Polsce zaczynaja
‘

od 3000-4000 z l na

stażu zaraz po magisterium. Jestem zupe lnie spokojna o Wasza
‘

przysz lość

finansowa
‘
- musielibyście sie

‘
bardzo postarać, żeby nie osia

‘
gna

‘
ć sukcesu.
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