
Seminarium Metody Matematyczne w Finansach
Sposób prowadzenia zajęć

Seminarium (przynajmniej w semestrze zimowym) będzie prowadzone zdalnie. Chcielibyśmy, aby 
sposób prowadzenia tych zajęć był możliwie podobny do zajęć prowadzonych w trybie 
stacjonarnym. Czy nam się to uda, zależy nie tylko od prowadzących zajęcia, ale także od 
aktywności uczestników. Jednocześnie chcemy dodać "bonus" wykorzystując możliwości, jakie 
dają zajęcia on-line. Dla uczestników seminarium będą dostępne dwie platformy: do zajęć 
interaktywnych platforma Zoom oraz, jako wspomagająca, zawierająca materiały kształcenia 
asynchronicznego platforma Moodle (to będzie "bonus" w stosunku do dawnych zajęć 
stacjonarnych).

Spotkania seminaryjne

Spotkania seminaryjne będą odbywały się on-line w każdy piątek na platformie Zoom.
Początek logowania o godz. 8.30. Pierwsze 15 minut będzie przeznaczone na pytania i luźną 
rozmowę.
O godz. 8.45 rozpoczynać się będzie prezentacja, która nie powinna trwać dłużej niż do godz. 9.45. 
Potem będzie czas na dodatkowe pytania i dyskusję.  Prezentacje będą przygotowywane przez 
uczestników seminarium na podstawie dostarczonej literatury (oraz własnych poszukiwań).  
Prezentacje mają być przygotowane w postaci slajdów w LaTeXu oraz odpowiedniej nakładki do 
produkcji slajdów. Standardową nakładką do LaTeXa jest Beamer. Ponieważ zajęcia zeszłoroczne 
ujawniły, że nie wszyscy są biegli w korzystaniu z LaTeXa, więc prawdopodobnie także korzystanie
z Beamera może stanowić dla niektórych uczestników kłopot.  Dlatego na platformie Moodle 
zostaną umieszczone materiały szkoleniowe: samouczek Beamera (niestety dość długi i zrozumiały 
dla osób w miarę biegłych w LaTeXu) oraz przykładowy plik LaTeXa zawierający prostą 
prezentację w formie slajdów: wersja źródłowa w LaTeX (aby ta wersja mogła działać potrzebny 
jest plik stylu; taki prosty plik stylu beamerthemeMMF.sty zostanie też dołączony) oraz wersja 
wynikowa w PDF. 
Ponieważ platforma Zoom nie daje prostej możliwości komentowania lub korygowania 
prowadzonej prezentacji (można łatwo robić komentarze słowne, ale trudno jest szybko pisać wzory
matematyczne) przygotowanie prezentacji przez uczestników musi przebiegać dwuetapowo: 
(i) prelegent przygotowuje prezentację i przedstawia ją prowadzącym; 
(ii) prowadzący wprowadzają korekty do prezentacji (we współpracy z prelegentem) i dopiero taka 
poprawiona wersja prezentowana jest przez prelegenta na spotkaniu seminaryjnym.  

Materiały wspomagające kształcenie

Na platformie Moodle został utworzony kurs MMF, który będzie zawierał materiały związane z 
aktywnością seminarium. Już przed początkiem zajęć znajdą się tam wspomniane wyżej materiały 
szkoleniowe dotyczące tworzenia slajdów w LaTeXu z wykorzystaniem nakładki Beamer. Jak będą 
powstawały kolejne prelekcje, to slajdy z każdej prelekcji (w formacie PDF) będą umieszczane w 
tym kursie. Razem ze slajdami umieszczana będzie także publikacja/publikacje na podstawie, której
referat powstał. Jeśli prowadzący uznają, że w przygotowanych slajdach lub przedstawionej 
prezentacji jest coś, co wymaga dłuższego komentarza, to taki komentarz będzie też umieszczany w
Moodlu. 

Sprawy techniczne

Logowanie do platformy Zoom
Aby można było zalogować się do platformy Zoom uczestnik musi posiadać konto w domenie 



@student.uw.edu.pl (Konto w domenie @students.mimuw.edu.pl, które posiada każdy student MIM
NIE WYSTARCZY). Dokładny link do spotkań w Zoom oraz kod dostępu zostanie rozesłany 
uczestnikom seminarium przed rozpoczęciem zajęć. Zwykle zaleca się słuchaczom, aby w trakcie 
prelekcji wyłączali kamery oraz mikrofony. Nie uważamy tego za konieczne, ale aby unikać 
pogłosu zachęcamy uczestników do korzystania ze słuchawek (a nie głośnika zainstalowanego w 
komputerze).

Logowanie do platformy Moodle. 
Logowanie jest na stronie moodle.mimuw.edu.pl. Aby mieć dostęp do kursu MMF należy dokonać 
rejestracji na platformie Moodle. Kod rejestracji zostanie rozesłany do uczestników przed 
początkiem zajęć. 

Pierwsze zajęcia
Pierwsze zajęcia odbędą się 16 października. Na zajęciach tych prowadzący przedstawią program 
najbliższych spotkań seminarium, przygotowane publikacje do zreferowania oraz rozdzielą referaty.
Zachęcamy do uczestniczenia w tych zajęciach, ponieważ osobiste uczestnictwo daje szansę 
wyboru referatu a nie dostania przydziału "z urzędu". Ponieważ proces przygotowania referatu, jak 
to zostało opisane wcześniej, jest kilkuetapowy i może zająć więcej czasu niż tydzień, kolejne 
zajęcia będą zawierały referaty przygotowane przez prowadzących. Uczestnicy seminarium zaczną 
wygłaszać referaty dopiero w listopadzie.
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