
Cześć! 
Cieszę się na nasze kolejne wspólne zajęcia. Tym razem zajmiemy się doskonaleniem 

naszych umiejętności prezentacji akademickiej. Ponieważ przedmiot ma naturę praktyczną 
będziemy też bazować na praktyce. 

Dlatego też mam do Was dwie prośby: 
1) Wypełnienie ankiety dotyczącej Waszych doświadczeń i umiejętności. 
2) Przygotowanie 5-minutowej prezentacji dotyczącej Waszych badań. 
Ankieta pomoże mi doprecyzować Wasze potrzeby, a także zaplanować kto podczas jakich 

zajęć podzieli się z nami swoją prezentacją. Z kolei prezentacje będą stanowiły podstawę do 
naszych dalszych działań. 

Ankieta jest dostępna tutaj: http://goo.gl/forms/z1EybZF5ga . Link do niej znajduje się 
także na stronie przedmiotu na www.logic.amu.edu.pl. Prosiłabym o wypełnienie jej do 15.02. 
Przestrzeganie terminu jest istotne, ponieważ dopiero po tym, jak wszyscy uczestnicy zajęć ją 
wypełnią będę mogła przygotować harmonogram prezentacji na zajęcia, a chciałabym podać go 
Wam z możliwie dużym wyprzedzeniem. Także – proszę o terminowość. 

Jeśli chodzi o prezentację: 
 Temat: Wasze badania – może być o doktoracie, może być o jakimś jego fragmencie, 

może być o planach, może być o wynikach. Innymi słowy – dowolność jest dość duża. 
Ważne, żeby dotyczyło, czegoś, co Wy robicie (a nie było sprawozdaniem czyichś 
badań) i żebyście dobrze i pewnie (w miarę możliwości) się z tym czuli. 

 Czas: 5 minut (znacie mnie, więc wiecie, że tu nie ma litości ;)). 
 Forma: slajdy (w dowolnym programie) + Wasze mówienie. Możecie przygotować 

notatki w programie do prezentacji lub mieć je na kartce. Natomiast zależy mi, 
żebyście nie czytali całego tekstu, tylko mówili „z głowy”. 

Prezentacje pokażemy dwa razy: raz podczas pierwszych trzech zajęć (kolejność ułożę tu na 
podstawie ankiety) i drugi raz (w wersji poprawionej/dopieszczonej i doszlifowanej) na 
ostatnich zajęciach. Tu jest takie ukryte założenie, że cały czas się uczymy . Pierwsza 
prezentacja nie musi (i prawdopodobnie nie będzie) więc doskonała: zróbcie ją najlepiej, jak 
potraficie, z myślą, że przygotowujemy ją, żeby się uczyć. 

Gdyby były jakieś pytania lub wątpliwości – piszcie śmiało: vkamasa@amu.edu.pl 
Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na zajęciach. 
Victoria Kamasa 
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