
Pracownia problemowa 1, informatyka, studia niestacjonarne, II rok II stopień, WEAIiE, AGH –
informacje, Semestr 1, rok akademicki 2011/2012.

Ćwiczenia: Niedziela, 10:30 – 13:30 wg. charmonogramu zjazdów.
Prowadzący: dr Paweł Gładki.
Pokój: 319.
Telefon: (+48) 12 617-3496
E-mail: pawel.gladki@us.edu.pl
WWW: http://www.math.us.edu.pl/˜pgladki/
Konsultacje: Środa, 16:00-17:00 Jeżeli chcesz spotkać się z prowadzącym podczas konsultacji, po-
staraj się powiadomić go o tym przed lub po zajęciach, zadzwoń do jego pokoju, lub wyślij mu emaila.
Zasady zaliczania przedmiotu: Ocena prezentacji prac nad projektem wystawiana w porozumieniu
z promotorem.
Terminy spotkań: 10 październik; 24 październik; 7 listopad; 21 listopad; 5 grudzień; 19 grudzień; 16
styczeń; 30 styczeń.
Plan zajęć:
23.10: Spotkanie organizacyjne. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest wpisać się na listę
obecności i podać tematykę (oraz w miarę możliwości tytuł) swojej pracy wraz z nazwiskiem
promotora. Osoby, które z takich czy innych względów nie mogły pojawić się na zajęciach proszone
są o dostarczenie tej informacji przez email.
6.11: Zajęcia zostaną przełożone.
27.11 i 11.12: Prezentacje studenckie. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest do przygoto-
wania 15-minutowego wystąpienia, w którym proszony będzie o przedstawienie:
(1) koncepcji pracy, a w szczególności:

• określenia celów badawczych,
• przedstawienia układu i struktury pracy,
• sformułowania badanego problemu,
• sprecyzowania własnego wkładu do pracy,
• zaprezentowania sposobu przedstawienia pracy;

(2) źródeł do pracy, a w szczególności określenie “state of the art” interesującej go dziedziny (z
odnośnikami do literatury, rozwiązań przemysłowych, zgłoszonych patentów itp.) i przedsta-
wienie jak najszerszego kontekstu, w którym umiejscowiona jest jego praca.

Przedstawienie źródeł pracy jest, w pewnym sensie, główną częścią prezentacji. Ze względów
logistycznych proszę podzielić się w obrębie każdej grupy ćwiczeniowej na dwie 6-osobowe grupy
do referowania: pierwsze 6 osób będzie nam opowiadało o swojej pracy 21 listopada, a następne
6 – 5 grudnia. Podczas przygotowywania prezentacji proszę pamiętać, że publiczność nie będzie
się składała ze specjalistów w danej dziedzinie, ale w większości z osób, które o danym temacie
mają pojęcie raczej mgliste.


