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Kilka miesi¦cy temu zostaªam rzecznikiem akademickim. Oto fragment regulaminu:

�Do rzecznika mog¡ zwraca¢ si¦ studenci, doktoranci i pracownicy WMI w sprawach
dotycz¡cych funkcjonowania spoªeczno±ci instytutu/wydziaªu, aby uzyska¢ wsparcie
i pomoc w rozwi¡zaniu problemu. Rol¡ rzecznika jest wysªuchanie osoby zgªaszaj¡-
cej, zdiagnozowanie problemu i udzielenie porady lub pomocy w jego rozwi¡zaniu.
Informacje przekazywane rzecznikowi s¡ przez niego traktowane jako poufne i nie s¡
przekazywane innym osobom/jednostkom UWr, chyba »e na wyra¹ne »yczenie osoby
zgªaszaj¡cej.�

Ch¦tnie Wam pomog¦ jako rzecznik akademicki. W ostatnim semestrze skutecznie
mediowaªam w sprawie trudno±ci zwi¡zanych z nauczeniem zdalnym.

Zostali±cie przyj¦ci na bardzo trudne studia, ale je±li je uko«czycie czeka Was pra-
wie najlepszy zawód. Zdziwieni? Ranking Career Cast do kilku najlepszych zawo-
dów zalicza: data scientist (dwa lata temu otworzyli±my tak¡ specjalno±¢), statystyk,
profesor uniwersytecki, information security analyst, matematyk, aktuariusz. Nasze
studia przygotowuj¡ do zawodu matematyka (na uczelni i poza ni¡), statystyka, ak-
tuariusza czy analityka danych. A obok, na informatyce mo»na si¦ uczy¢ jak chroni¢
info.
Jest jednak co±, co nas niepokoi. Niepokoi nas to, »e za maªo studentów, którzy

zaczynaj¡ te studia, dociera do ich ko«ca. Zbyt szybko si¦ poddaj¡. Nie wierz¡, »e
ten wysiªek mo»e im co± przynie±¢. Chciaªabym temu jako± zaradzi¢. Chciaªabym
przekona¢ ka»dego z Was, »e mo»e znale¹¢ sobie swoje miejsce w matematyce.
Za chwil¦ studia oka»¡ si¦ du»o trudniejsze ni» my±leli±cie. B¦dziecie musieli pra-

cowa¢ znacznie wi¦cej ni» w liceum, a dodatkowo mog¡ doj±¢ komplikacje zwi¡zane
z nauczaniem zdalnym. W liceum byli±cie najlepsi, wszystko przychodziªo ªatwo, nie
musieli±cie si¦ zbyt du»o uczy¢. Teraz u wi¦kszo±ci z Was pojawi si¦ stres. Bardzo
trudno jest trwa¢ tygodniami czy miesi¡cami w stresie tu i teraz, maj¡c w perspekty-
wie podobno jakie± wspaniaªe »ycie za 5 lat. Wtedy trzeba porozmawia¢ ze starszymi
kolegami, prowadz¡cym zaj¦cia, opiekunem roku lub ze mn¡. Po to by zrozumie¢ sy-
tuacj¦, by rozªadowa¢ stres....
W roku akademickim 2018/2019 prowadziªam wykªad pod tytuªem �Projektowanie

kariery matematyka�. Gdy zapytaªam si¦ studentów jaki temat chcieliby omówi¢,
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to wi¦kszo±¢ zaproponowaªa �Jak ª¡czy¢ studia z »yciem prywatnym�. Okazuje si¦,
»e studia tak naprawd¦ stanowi¡ koniec dzieci«stwa, wi¦kszo±¢ z Was zap¦dz¡ do
ci¦»kiej pracy i czasu na rozrywki zostanie bardzo maªo. Potem rozmawiali±my i
studenci podawali bardzo ciekawe usprawnienia organizacyjne pomocne by nie uton¡¢
w morzu obowi¡zków.
Czy warto? Poªowa milenialsów mo»e do»y¢ 100 lat. Takie s¡ szacunki np. w

Wielkiej Brytanii w dobie istotnego post¦pu medycyny (o ile wszyscy nie ugotujemy
si¦ z powodu zmian klimatycznych). Okres zdobywania wyksztaªcenia si¦ wydªu»a,
warto zainwestowa¢ w co± perspektywicznego, rozbudowa¢ swój umysª. Jako± trudno
jest mi sobie wyobrazi¢ by cyfrowe media znikn¦ªy z naszego »ycia zwªaszcza w dobie
pandemii i »ycia zdalnego. A tam wsz¦dzie jest matematyka i programowanie. Nie
wystarczy tylko klika¢, by zarobi¢. Trzeba rozumie¢ to, co pod spodem. Chcesz
o tym porozmawia¢? Zapraszam. Mo»na napisa¢ na edamek at math.uni.wroc.pl ,
mo»na poda¢ numer telefonu, oddzwoni¦.
Chc¦ Wam pomóc przetrwa¢ pierwszy semestr. W maju 2014 przyszedª do mnie

na konsultacje student, który go przetrwaª i byª na drugim. Czy zawsze b¦dzie tak
ci¦»ko? - zapytaª. Tak, ale jak Pan sko«czy, to b¦dzie Pan miaª ciekawe »ycie, uªo»one
tak»e od strony �nansowej.
W ci¡gu ostatnich kilku lat rozmawiaªam z bardzo wieloma studentami tak»e tymi,

którym idzie dobrze, ale potrzebowali rady w sprawie tego, które przedmioty wybra¢
lub potrzebowali pomocy w znalezieniu sta»u. Wszystkie te rozmowy byªy niezwykle
interesuj¡ce. Przychodzili te» studenci ISIM-u. To, co wychodzi najlepiej:
a) rozmowy o tym, jak wybra¢ sobie przedmioty
b) uªatwianie kontaktu z wªa±ciwymi osobami - cz¦sto nie umiem pomóc, ale wiem

kto umie
c) podnoszenie na duchu
d) przekazywanie rozmaitych plotek, do±wiadcze« starszych studentów
e) znajdowanie sta»y i kontakt z pracodawcami
f) rozmowy o karierze naukowej.

Cz¦sto od samej rozmowy czujemy si¦ lepiej i sami znajdujemy rozwi¡zanie. �wiet-
nie dziaªaj¡ te» maile. Czasem wystarczy wymieni¢ kilka maili i sprawa idzie do
przodu. W dobie komunikacji cyfrowej oszcz¦dzamy czas.
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