
Drodzy Państwo,  

 

Nie mamy dodatkowego czasu na zajęcia wstępne. Oto więc kilka słów, jak sobie nasze zajęcia 

wyobrażam.  

 

Przez 9 tygodni mamy co tydzień 3 wystąpienia, razem 135 minut. Każda prezentacja trwa od 30 do 

40 minut, w zasadzie nie przerywamy pytaniami chyba że chodzi o szczegół który można wyjaśnić 

dwoma słowami, np: „co jest na osiach?”  

 

Zasady przygotowania prezentacji są trzy:  

 

- z materiału wybieramy kilka głównych myśli z zadanego materiału oraz to co może zainteresować 

słuchaczy, niekoniecznie z zadanego materiału. Wybieramy tylko to co sami rozumiemy! i wtedy 

KAWĘ NA ŁAWĘ, żebym nawet ja zrozumiał a przedtem wszyscy inni. Nic co ciekawe nie jest za łatwe.  

 

- proszę podawać całą literaturę, z której się korzysta – to bardzo ważne. Jeżeli macie Państwo ode 

mnie link do bazy arXiv, to i tak proszę się zorientować, czy praca zastała opublikowana w 

czasopismie, np. wpisując tytuł w google. Dla publikacji proszę podawać autorów, tytuł, 

wydawnictwo, tom, strona, rok. Dla książek: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania, rok.  

 

- prezentację w wersji prawie końcowej przysyłamy na adres kulakowski@fis.agh.edu.pl 24 godziny 

przed wystąpieniem, a więc do poniedziałku rano. Prezentacja nieprzysłana – punkty ujemne!  

Konsultacje przed wystąpieniem nie są obowiązkowe ale BARDZO WSKAZANE. Braki prezentacji 

wynikające z braku konsultacji obciążają Prelegenta.  

 

Zasady prezentacji też są trzy:  

 

- nie nudzić;  

- nie mruczeć pod nosem; mówimy głośno, przodem do sali;  

 

- trzymać się ram czasowych (nie za krótko, nie za długo).  

 

Zasady słuchania są dwie:  

 

- raczej przychodzimy niż opuszczamy zajęcia. Nie będę reagował na trzy nieobecności. Od czwartej 

będę prosił o usprawiedliwienie wszystkich, włącznie z poprzednimi trzema.  

 

- nie włączamy sprzętu elektronicznego. Przygotowujemy natomiast pytania. Oczywiście z pytaniem 

można się zgłaszać spontanicznie, nie czekając na wywołanie. Ale rezerwuję sobie również prawo 

poproszenia każdej osoby o pytanie po każdej prezentacji. Wynik będzie miał wpływ na ocenę 

końcową: brak pytania = punkt ujemny, ciekawe pytanie = punkt dodatni (za spontaniczne pytanie 

też).  

 



Zasady oceniania: wygłoszenie prezentacji warunkiem koniecznym zaliczenia. 0-5 punktów za 

warstwę merytoryczną, 0-3 punkty za to czy było ładnie i ciekawie, 0-2 punkty za dyskusję. Ja też 

będę zadawał pytania. 5 punktów => ocena 3.0; 6 punktów => +dt, ..., 9-10 punktów => ocena bdb.  

 

Aktualna lista tematów pod adresem: http://www.ftj.agh.edu.pl/~kulakowski/tem4.pdf 

  

nie jest ostateczna. Deklaracje wyboru tematu przyjmuję mailem lub osobiście, na zajęciach lub poza 

zajęciami. Osobiście chętnie w miarę moich możliwości odpowiem na pytania dotyczące danego 

tematu. Można proponować również swój temat, chociaż nie gwarantuję że go przyjmę...  

 

Pozdrawiam,  

K 

http://www.ftj.agh.edu.pl/~kulakowski/tem4.pdf

