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Jego konkretne znaczenie nie jest ju¿
obojêtne, poniewa¿ w³anie w tej przes³ance zawarta jest informacja o naturze
badanego zjawiska. Jest on podstaw¹ ca³ej dalszej analizy matematycznej. Pomimo obiektywnoci samego modelu, w procedurze modelowania obecne s¹ równie¿
elementy subiektywne. Zbêdna formalizacja na tym etapie nie jest obowi¹zkowa. W koñcu celem nauki jest ujawnienie
prawdy, a nie jej ukrywanie.
Tworzenie modelu jest procedur¹ niejednoznaczn¹, w du¿ym stopniu zale¿n¹ od
mo¿liwoci badacza, jego wiedzy i inteligencji. W tej sprawie matematyk powinien
braæ pod uwagê ogó³ okolicznoci, wp³ywaj¹cych na jakoæ modelu. Bezwarunkowe s¹ jednak dwie rzeczy: g³êbokie zrozumienie modelowanego obiektu (zjawiska,
procesu) oraz dobre pos³ugiwanie siê metodami matematycznymi.
Zleceniodawca zainteresowany przeprowadzeniem badañ zwykle nie tylko nie posiada umiejêtnoci matematycznych, lecz
nie jest w stanie sformu³owaæ zadania. Najczêciej czyni on to w postaci naiwnej,
np. Z ruroci¹gu na skutek awarii wyla³a siê

na ziemiê ropa naftowa. Co z ni¹ bêdzie
dalej? (a chodzi mu tutaj o oczyszczenie
gleby metod¹ mikrobiologiczn¹), albo: Jak
mam zarz¹dzaæ firm¹, aby mieæ najwiêkszy zysk? (trzeba siê domylaæ, i¿ idzie o
plan produkcyjny, albo czas wykonania
kompleksu czynnoci), lub: Jak zbudowaæ
dyszê rakietow¹, aby wytrzyma³a ona temperaturê 40000C ? (wiadomo, ¿e ka¿dy
materia³ istniej¹cy na Ziemi w tej temperaturze ulega spaleniu) itp.
Od takiego postawienia zadania do modelu matematycznego (a co za tym idzie 
do jego analizy i wyci¹gniêcia wniosków)
jest d³uga droga. Ma ona byæ przebyta przez
matematyka samodzielnie, albo razem z
przedstawicielem innej bran¿y naukowej.
Dobra znajomoæ przedmiotu modelowania oraz umiejêtnoæ porozumiewania siê
s¹ w tej drodze konieczne tak dla matematyka, jak i dla wspó³twórcy modelu. Zatem ka¿dy absolwent politechniki powinien
znaæ nie tylko podstawy matematyki wy¿szej, ale i dzisiejsze jej mo¿liwoci w rozwi¹zywaniu problemów, jak równie¿ podstawy modelowania matematycznego. Specjalista od matematyki stosowanej powi-

Tabletka na Alzheimera

czyli takie sobie uwagi o matematyce i jej nauczaniu
To, co wiemy, jest kropl¹. Zapominamy morze. ( Przys³owie ³aciñskie )
W ka¿dej wiedzy jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki. (Immanuel Kant)
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estem tzw.  pani¹ od matematyki i od
bardzo wielu lat uczê jej na Politechnice
Gdañskiej. Prowadzi³am ju¿ zajêcia na wiêkszoci wydzia³ów. W czasie nauczania matematyki prze¿y³am ró¿ne, nawet dziwne,
sytuacje, jak wywiadówka z rodzicami czy
hospitacja zajêæ przez w³adze uczelni.
Trudno by³oby mi wiêc nie skorzystaæ z
nadarzaj¹cej siê okazji i nie podzieliæ siê
swoimi spostrze¿eniami i pogl¹dami. Byæ
mo¿e bêd¹ one mia³y charakter subiektywny. Usprawiedliwia mnie fakt, ¿e nauczanie
matematyki jest moj¹ pasj¹.
Tytu³ moich impresji powsta³ w zwi¹zku
z sytuacj¹ zwi¹zan¹ z nauczaniem matematyki, jaka zaistnia³a w ostatnich latach. Mam
wra¿enie, ¿e aby dobrze nauczaæ matematyki, powinnam wynaleæ tabletkê na Alzheimera matematycznego. Odwo³uj¹c siê do
wiadomoci ze szko³y redniej czy podstawowej, napotykam mur niepamiêci. Zakres wiedzy i umiejêtnoci z roku na rok
maleje. Zgadzam siê z prof. £ukaszem TurNr 4/2004

skim, który w artykule pt.: Krzemowa pustynia napisa³, ¿e trygonometria stanie siê
wkrótce nauk¹ tajemn¹. Niestety, takich tajemnic ci¹gle przybywa. Absolwenci szkó³
rednich rozpoczynaj¹cy studiowanie na kierunkach technicznych w Politechnice s¹ czêsto przekonani, ¿e do poznania matematyki
wy¿szej nie jest im potrzebna algebra, trygonometria czy geometria szkolna. Zapominaj¹, ¿e matematyka wy¿sza to I piêtro wiedzy matematycznej. Nie mo¿na jednak zbudowaæ I piêtra bez parteru, a i dobry fundament jest niezbêdny.
Czêstym pytaniem, z którym siê spotykam, jest Do czego to mi siê przyda?. Znajomoæ rachunku ró¿niczkowego i ca³kowego nie jest bezu¿yteczn¹ ozdob¹, tzw. kwiatkiem do ko¿ucha wykszta³cenia. Oprócz
wielu zastosowañ w naukach technicznych
(i nie tylko) jest to staranny trening dyscypliny umys³owej. Wyklucza ona wszelk¹ tendencjê do niejasnoci, uczy sprowadzania
ka¿dego problemu do najbardziej zrozumia-

nien oprócz tego dobrze znaæ ca³¹ strukturê matematyki, jak równie¿ jej zwi¹zki z
innymi naukami. W³anie temu powinna
s³u¿yæ dydaktyka matematyki na ka¿dej
uczelni technicznej.
Warto pamiêtaæ, ¿e przyzwyczajenie do
poznania i mylenia jest wa¿niejsze od
wielu wykutych na pamiêæ algorytmów i
regu³. Sama wiedza do dzia³ania nie wystarczy. Potrzebna jest równie¿ umiejêtnoæ zag³êbiania siê w istotê sprawy i chêæ
do samodzielnego dzia³ania. Celem studiowania nie jest przecie¿ zapychanie g³owy regu³ami, lecz uaktywnienie zdolnoci studenta oraz przyzwyczajanie go do
poszukiwania dróg prowadz¹cych do rozwi¹zania zadania, nawet gdy ono nie odpowiada znanym regu³om i schematom.
Samo za studiowanie matematyki nie
powinno sprawiaæ poczucia bezradnoci
i braku wiary we w³asne mo¿liwoci. Powinno ono wpajaæ poczucie pewnoci i
nasuwaæ chêæ pracy twórczej.
Jurij G³azunow
Wydzia³ Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej

³ej i najprostszej postaci. Odzwierciedla to
nie tylko zdolnoci ucznia, ale i wyniki jego
pracy. Wiele faktów mo¿na sobie wyjaniæ
samemu, maj¹c pewien zasób wiedzy.
Ma to równie¿ pewne znaczenie psychologiczne.
Ci¹gle jednak trwa wojna miêdzy potrzeb¹ znajomoci tylko podstawowych technik
obliczeniowych (czytaj: wzorów) a zrozumieniem podstawowych pojêæ i twierdzeñ
(czytaj: teorii). Doæ czêsto studenci oczekuj¹ tylko niezbêdnego zestawu wzorów i
procedur obliczeniowych bez objanienia
ich. A wiêc chc¹ otrzymaæ takie rozszerzone tablice. Wyk³ady s¹ dla nich nu¿¹ce, bo
ci¹gle tkwi w nich uczeñ, który tylko liczy³
zadania. Trudno jest ich przekonaæ o potrzebie znajomoci teorii. S¹dzê, ¿e najwy¿szy
czas pogodziæ siê z dwoistoci¹ matematyki. Jest potrzeba zarówno gromadzenia narzêdzi, jak i ich dobrego poznania. Mo¿na
podaæ bardzo wiele przyk³adów teorii matematycznych, które wydawa³y siê tylko treningiem umys³owym. I tak np. teoria wêz³ów
(brak praktycznego zastosowania w chwili
tworzenia) w 1980 r. okaza³a siê bardzo pomocna przy badaniu cz¹stek DNA. Cz¹stki
te, które zwykle wyobra¿amy sobie w kszta³cie spirali, czêsto zapl¹tuj¹ siê, tworz¹c wê-
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z³y. Teoria wêz³ów pomaga zanalizowaæ
w³aciwoci takich DNA. Tak samo Radon,
pisz¹c pracê O wyznaczaniu funkcji na podstawie ich ca³ek wzd³u¿ rozmaitoci, nie
myla³ o zastosowaniu praktycznym. Po kilkudziesiêciu latach odkrycie Radona znalaz³o zastosowanie w astronomii, biologii molekularnej, medycynie (tomografia komputerowa). Natomiast twierdzenie Eulera z teorii liczb sta³o siê podstaw¹ zbudowania tajnego szyfru. To s¹ tylko mniej znane fakty
potwierdzaj¹ce zastosowanie teorii matematycznych w praktyce.
Nie wspomnia³am tu o równaniach ró¿niczkowych czy ró¿nicowych, które s¹ narzêdziem badañ, nie tylko w naukach technicznych, ale i przyrodniczych. Obecnie s¹
próby ich zastosowañ w medycynie. Przekona³am siê o tym, gdy by³am opiekunem 2
prac licencjackich na kierunku Matematyka Stosowana. By³y to Model Zeemana
pracy serca i Uk³ad równañ LotkiVolterry w immunolgii. No có¿, matematyka
mo¿e wyjaniæ wiele zagadnieñ, których zazwyczaj nie uwa¿amy za matematyczne.
Krótko mówi¹c, matematyka jest dziedzin¹ wa¿n¹ (jedn¹ z najwa¿niejszych nauk), a
edukacja jej jest niezbêdna dla wyt³umaczenia wielu zjawisk wspó³czesnego wiata.
Nauczanie matematyki powinno dawaæ mo¿liwoci zarówno obliczeniowe, jak i umo¿liwiaj¹ce rozwi¹zanie problemów nierutynowych oraz porozumiewanie siê jêzykiem
matematyki w mowie i pimie. Niestety, po
szkole redniej takie umiejêtnoci s¹ niewielkie. Trudno jest wytworzyæ je w krótkim czasie nauczania na studiach.
S¹dzê, ¿e o nauczaniu matematyki na
poziomie wy¿szym mówi siê co pewien czas
i nic z tego nie wynika. Jest to ci¹gle zbiór
pobo¿nych ¿yczeñ.
Zdolnoci analityczne, jakich wymaga
matematyka, przydaj¹ siê wszêdzie. To sprawia, ¿e w Stanach Zjednoczonych (p. Sherman K. Stein Potêga liczb) studenci o pewnym przygotowaniu matematycznym mog¹
liczyæ na wiêksze mo¿liwoci zatrudnienia.
Nawet firmy, które poszukuj¹ pracowników
na stanowiska niemaj¹ce nic wspólnego z
matematyk¹, wol¹ zatrudniaæ kogo, kto
wykazuje siê przygotowaniem matematycznym. Uwa¿a siê, ¿e matematyka wykszta³ca
umiejêtnoci wszêdzie potrzebne. No bo czy
logiczne mylenie, pomys³owoæ, wyobrania, wyczucie sytuacji prawdziwych i absurdalnych nie s¹ wszêdzie potrzebne? U nas
niestety tak nie jest, nie ma takiej spo³ecznej potrzeby. W zwi¹zku z tym w rodkach
masowego przekazu jest ci¹gle wiêcej cyfr
ni¿ liczb (brak rozró¿nienia tych pojêæ). A

ju¿ absurdalna by³a informacja, ¿e co wyra¿a siê w cyfrach bezwzglêdnych.
Niewielu ludzi wykszta³conych przyznaje
siê do nieznajomoci Szekspira, Dantego czy
Mickiewicza. Wiêkszoæ jednak nie wie, a
nawet mówi, ¿e nie s³ysza³a, kto to by³
Gauss, Euler czy Banach, którzy s¹ w pewnym sensie ich odpowiednikami. Od czasu
do czasu próbujê na ten temat co powiedzieæ swoim studentom. Odnoszê jednak
wra¿enie, ¿e ma³o kto s³ucha. Nie zosta³a
wykszta³cona taka potrzeba.
Chcia³abym poruszyæ jeszcze jeden problem. W ostatniej dekadzie obserwuje siê
wrêcz fanatyczn¹ wiarê w komputer i zwi¹zany z tym brak motywacji nauki logicznego mylenia. Istnieje stereotyp, i¿ komputer
zrobi to za nas. Owszem, za pomoc¹ komputera mo¿na wykonaæ eksperymenty liczbowe i geometryczne, które dotychczas by³y
zbyt uci¹¿liwe lub niewykonalne. Jest on
bardzo dobrym narzêdziem, lecz tylko narzêdziem. Komputer robi to, co mu siê ka¿e.
To, co wychodzi, zale¿ne jest od tego, co
wchodzi. Jeli wchodz¹ mieci, to wychodz¹ mieci. Modele komputerowe rzadko
koncentruj¹ siê na negatywnych stronach
przyjêtych za³o¿eñ. Kiedy model projektu
nie przynosi oczekiwanych wyników, projektodawca przerabia go tak d³ugo, a¿ z modelu wychodz¹ po¿¹dane rezultaty. Komputer to autokratyczny nauczyciel, który mówi
Nie pytaj dlaczego, rób jak mówi¹.
Uczniowie jednak powinni rozwijaæ swoje
mo¿liwoci i nie przyjmowaæ wszystkiego
na wiarê. Zdolnoci do mylenia zanikaj¹,
jeli zbyt wczenie zaczynamy naciskaæ na
klawisze. Jak ostrzega³ pewien amerykañski
ekonomista: jeli kto nie potrafi wykonaæ
obliczeñ rêcznie na odwrocie starej koperty,
temu komputer nie pomo¿e.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e postêp techniczny le
wykorzystany stanie siê schodami Eschera.
M. C. Escher by³ grafikiem znanym z rysunków zawieraj¹cych iluzje optyczne. Na przyk³ad rysowa³ schody, które pozornie sz³y ca³y
czas w górê, ale po zakrêceniu dochodzi³y
dok³adnie do punktu wyjciowego.
Nauczanie matematyki, to nie program z
serii reality show, gdzie pan hipnotyzer (Bar
bez granic), u¿ywaj¹c wysokiej matematyki (licz¹c 1, 2, 3, 4, 5) oddzia³ywa³ na
uczestników. A tak mówi¹c nawiasem, kto
wie, czy nie skuteczniejszy by³by wyk³ad w
rytmie techno czy rapu. Ju¿ p. prof. Roman
Sikorski dawno, dawno temu w swoim toacie (na Zjedzie PTM-u) proponowa³, aby
wyk³ad z matematyki odbywa³ siê w wersji
wówczas big-beatowej. Za³o¿enia twierdzeñ
piewa³by (przy akompaniamencie gitary)
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asystent, a tezê profesor. No có¿, od czasu
do czasu ka¿dy z nas próbuje wprowadziæ
elementy ¿artobliwe. Ja na przyk³ad chc¹c
podkreliæ, ¿e przestawienie kwantyfikatorów ró¿nej jakoci zmienia sens zdania, mówiê, ¿e zdanie Dla ka¿dego ch³opca istnieje dziewczyna, która go kocha ró¿ni siê od
zdania istnieje dziewczyna, która kocha
ka¿dego ch³opca. To jest inna jakoæ.
Nie mo¿na jednak oszukiwaæ, ¿e wszystko da siê tak lekko, ³atwo i bez wysi³ku przybli¿yæ. Nauczenie siê pewnych podstaw
matematyki wymaga ciê¿kiej i systematycznej pracy. Aby zrozumieæ, a nawet polubiæ
matematykê, trzeba j¹ poznawaæ, smakowaæ
krok po kroku.
Nie ma tu zastosowania tzw. teoria jednej nocy (posiedzisz bracie nockê i bêdziesz
mia³ to z g³owy). Nikt nie nauczy siê ca³kowaæ (ze zrozumieniem), nie znaj¹c pochodnych, a te wynikaj¹ z teorii granic (a nie z
tablic str...).
A przy okazji, sprawa tablic sta³a siê
szczególna. Gdy zawiedziona brakiem wiedzy pytam moich studentów co wynieli ze
szko³y?, s³yszê chóraln¹ odpowied tablice. Rzeczywicie Tablice matematyczne
sta³y siê nieod³¹czn¹ protez¹ matematyczn¹ absolwenta szko³y redniej. Krótko mówi¹c, ca³a ich wiedza zosta³a stablicowana.
Problem dobrego, powszechnego nauczania matematyki nie jest tylko spraw¹ polsk¹ (p. J. Allen Paulos Analfabetyzm, matematyczny i jego skutki). Nas jednak nie
staæ na marnotrawstwo zdolnoci matematycznych. Jestemy po prostu zbyt biedni.
Rola nauczyciela matematyki w uczelni
technicznej jest szczególna. Z uwagi na nauczanie na I semestrze I roku jest to tak¿e
rola wychowawcy. Jak wiadomo, semestr
pierwszy ma szczególny charakter. Jest to

Kondensator p³aski ( fot. Jerzy Kulas)
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spotkanie m³odych ludzi z nowym systemem
kszta³cenia. Doæ czêsto decyduje to o dalszej edukacji, a nawet ¿yciu. Dlatego te¿ obie
role, dla nas nauczaj¹cych, s¹ niezwykle
wa¿ne. Bardzo trudno jest zmieniæ mylenie nowo przyjêtych studentów z musieæ
na chcieæ. Oni nie musz¹ studiowaæ, oni
powinni chcieæ studiowaæ. To ustala ca³y
sens nauczania.
Innym problemem zwi¹zanym z nauczaniem na I semestrze jest dokonanie selekcji
wród przyjêtych studentów. Jest to bardzo
trudna ( brak egzaminów wstêpnych) i niewdziêczna rola. Nie pomaga nam edukacja
szkolna, która z roku na rok jest gorsza. Ostatni sprawdzian z matematyki z zakresu szko³y
redniej, jaki przeprowadzi³am na I roku na
kierunku Informatyka (Wydz. ETI), da³ niepokoj¹cy wynik (ponad 50% ocen negatywnych, w tym 40 prac studentów z ocen¹ celuj¹c¹ ze szko³y redniej). Tematy tego sprawdzianu zosta³y powtórzone z ubieg³ego roku.
Wtedy by³o du¿o lepiej. Konsekwencj¹ tej
sytuacji mo¿e byæ obni¿enie poziomu nauczania. To, co by³o mo¿liwe 5 lat temu, obecnie
nie jest mo¿liwe. Wyk³ad sta³ siê wiêc pewn¹
pos³ug¹ dydaktyczn¹. Niestety, dla niektórych jest to ostatnia pos³uga matematyczna.
Nie pozwala dobrze nauczaæ tak¿e sytuacja, jaka ma miejsce w ostatnich latach w

PG. Po pierwsze, z roku na rok na niektórych
wydzia³ach zmniejsza siê liczbê godzin z
przedmiotu matematyka (np. 1 godz. æwiczeñ,
3 godzinny wyk³adu tygodniowo). S¹dzê te¿,
¿e 3-godzinny wyk³ad nie jest korzystny dla
nauczania matematyki. Trudno jest zmusiæ
s³uchaczy do mylenia matematycznego wiêcej ni¿ 2 godz. Trzecia godzina jest stracona.
Nie jest te¿ najszczêliwszy plan: 2 godz. w
jednym dniu i 1 godz. w innym czasie. Mimo
wszystko dawny wymiar 4 godz. wyk³adu w
uk³adzie 2+ 2 by³ najkorzystniejszy.
Czêsto sytuacjê pogarsza tak¿e plan zajêæ, na który nie mamy ¿adnego wp³ywu.
Proszê sobie wyobraziæ w tym samym dniu
3-godzinny wyk³ad z analizy mat., a po nim
3-godzinny wyk³ad z algebry. Nawet najwiêkszy mi³onik matematyki nie wytrzyma.
Dodatkow¹ trudnoci¹ w nauczaniu matematyki jest zakres programowy, jaki musimy zrealizowaæ na zajêciach (tego ¿¹daj¹
wydzia³y). Wymaga to od nas biegu na prze³aj i na skróty. Czujê siê czêsto jak na konkursie zjadania najwiêkszej iloci pierogów
w najkrótszym czasie. No có¿ mo¿na siê
zad³awiæ.
Taki rodzaj optymalizacji jest niebezpieczny. ¯adne jedzenie nie jest dobre, gdy
nie mo¿na go posmakowaæ. Wyczuwam, ¿e
moi na pewno w wiêkszoci zdolni studenci

mogliby poradziæ sobie z problemami matematycznym i gdyby by³ czas.
Szanowni panowie, decyduj¹cy o nauczaniu, b³agam, miejcie litoæ dla matematyki. Niech zaistniej¹ warunki realne w
jej nauczaniu.
Martwiê siê, aby nie zaczê³o funkcjonowaæ twierdzenie o lokalnych geniuszach
Dla ka¿dego istnieje otoczenie, w którym jest
najwybitniejszy. Wówczas wykszta³cenie
wy¿sze mo¿e staæ siê wy¿szo-podobne. Prze¿y³am ju¿ czas wyrobów czekolado-podobnych. Nie mia³y one nic wspólnego ze smakiem czekolady.
Moje obawy wi¹¿¹ siê tak¿e z faktem, ¿e
uczê pokolenie, które stanowiæ bêdzie intelektualn¹ i materialn¹ przysz³oæ Polski.
Mo¿e siê wiêc zdarzyæ, ¿e nie otrzymam
emerytury i winien bêdzie komputer.
Pocieszam siê jednak, ¿e nawet w najtrudniejszych chwilach mojego ¿ycia pomogli mi
moi byli studenci.
Krystyna Nowicka
Wydzia³ Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej
PS. Niestety, nie wynalaz³am jeszcze tabletki na Alzheimera matematycznego

Nowe formy kszta³cenia ustawicznego
na WFTiMS  Studium Pedagogiczne

K

szta³cenie ustawiczne, przez które rozumie siê wszelkie formy dzia³alnoci edukacyjnej, prowadzone poza standardowym systemem kszta³cenia stacjonarnego, obejmuj¹ce zarówno szko³ê podstawow¹, gimnazjaln¹, ponadgimnazjaln¹ i wy¿sz¹, sta³o siê w ostatnich latach
sprawdzonym sposobem podnoszenia
kwalifikacji zawodowych.
Koniecznoæ tak¹, wynikaj¹c¹ zarówno z potrzeby szybkiego przedkwalifikowania siê, jak równie¿ z nieustannej potrzeby pod¹¿ania za rozwijaj¹c¹ siê wiedz¹ i zmianami technologicznymi, wymusi³ obowi¹zuj¹cy obecnie model gospodarki dynamicznie dostosowuj¹cej siê
do potrzeb rynku.
Istotnym elementem kszta³cenia ustawicznego jest jego dostêpnoæ bez wyd³u¿ania cyklu kszta³cenia podstawowego. A zatem tryb studiów zaocznych lub
Nr 4/2004

te¿ wieczorowych ma wiêksze szanse na
wypracowanie sobie dobrej pozycji na
rynku szkoleñ.
W trosce o zwiêkszenie szans na rynku pracy absolwenta naszego Wydzia³u
powsta³a idea uruchomienia przy
WFTiMS Studium Pedagogicznego specjalizuj¹cego siê w dydaktyce szczegó³owej przedmiotów cis³ych, w tym
g³ównie matematyki, fizyki i informatyki. Wród ofert tego typu kszta³cenia
ustawicznego jest to propozycja nowatorska.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem MENiS z
dnia 23 wrzenia 2003 r. (Dz. U. z 2003
r. Nr 170, poz. 1655), okrelaj¹cym standardy kszta³cenia nauczycieli w szko³ach
wy¿szych na studiach wy¿szych zawodowych, studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych, kszta³cenie nauczycieli w zakresie przygotowania pe-

dagogicznego powinno odbywaæ siê na
kierunku daj¹cym przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub
prowadzenia zajêæ. A zatem najbardziej
odpowiednim miejscem na Politechnice
Gdañskiej dla kursów pedagogicznych w
zakresie przygotowania do nauczania
matematyki i fizyki powinien byæ
WFTiMS.
Wa¿ne jubileusze, jakie obchodzi w
tym roku nasz Wydzia³, w tym 30-lecie
powstania specjalnoci Fizyka Techniczna, 20-lecie WFTiMS oraz 5-lecie kszta³cenia na kierunku Matematyka dowodz¹,
¿e dysponujemy wystarczaj¹cym dowiadczeniem merytorycznym w zakresie przedmiotów matematyka i fizyka.
Ponadto Wydzia³ nasz ma kilkuletnie dowiadczenie w zakresie nauczania na specjalnoci informatyka stosowana (wczeniej: fizyka komputerowa). Wysoko

