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Wst¦p
Ten krótki tekst ma pomóc osobom studiuj¡cym matematyk¦ lub my±l¡cym o takich studiach. Chodzi o sytuacj¦, gdy po studiach chcesz zdoby¢ prac¦ inn¡ ni» na
uczelni lub po prostu zdoby¢ umiej¦tno±ci praktyczne. Mam na my±li prac¦ w dziedzinie analizy danych i modelowania (np. data scientist). Oczywi±cie, s¡ te» inne
mo»liwo±ci pracy dla matematyków.
Pisz¦ to przede wszystkim z punktu widzenia pracodawcy. Ale te» nauczyciela,
który ponad 10 lat uczyª na uczelni oraz osoby maj¡cej ponad 15 lat do±wiadczenia
w analizie danych i programowaniu.

Troch¦ te» pami¦tam z czasów, kiedy byªem

studentem. I  o dziwo  od tego czasu wiele rzeczy w nauczaniu matematyki si¦ nie
zmieniªo. Oczywi±cie, nie dotyczy to wszystkich uczelni.
Je±li masz jakie± pomysªy albo do±wiadczenia, którymi chcesz si¦ podzieli¢ 
napisz, adres znajdziesz na stronie.

1 Kursy
•

Wybieraj ciekawe kursy. Tak»e na innych kierunkach (informatyka!) oraz uczelniach.

•

Przy wyborze kursów zwracaj uwag¦ na osoby, które je prowadz¡.

To ma

bardzo du»e znaczenie.

•

Wybieraj kursy u ludzi, którzy robi¡ co± poza uczelni¡: prowadz¡ rmy, s¡
konsultantami itp. Cz¦sto ucz¡ lepiej, kontakt z nimi jest dobry. Zwró¢ jednak
uwag¦, czy maj¡ czas dla swoich studentów.
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•

Je±li masz grup¦ osób zainteresowanych i pomysª na kurs, to pójd¹ do wykªadowcy i porozmawiaj. Mo»e zrobi taki kurs specjalnie dla Was. Mo»e te» uda
si¦ wci¡gn¡¢ ten kurs do programu studiów i dosta¢ za niego punkty ECTS.

•
•

Pytaj o kursy i prowadz¡cych kole»anki i kolegów ze starszych roczników.
Chod¹cie na konsultacje. Mo»na si¦ du»o dowiedzie¢ i zosta¢ zapami¦tanym /
zapami¦tan¡.

•

Bierz udziaª w (darmowych) kursach online: Coursera, edX. Du»o kursów z
analizy danych, na ogóª dobrze prowadzone. Ale je±li zdarzy si¦, »e nie speªnia
oczekiwa«  nie warto ko«czy¢.

•

Sprawdzaj, jakie s¡ dost¦pne kursy profesorów wizytuj¡cych.

2 Narz¦dzia i programowanie
•
•

Ucz si¦ programowa¢: R, Python, Java, C++ (w takiej kolejno±ci).
Dbaj o efektywno±¢ swojego kodu. Pisz porz¡dnie, komentuj. Naucz si¦ czego±
z in»ynierii oprogramowania.

•
•

Pracuj z informatykami. Zapisz si¦ na kursy na informatyce, jak najwcze±niej.
Wypracuj sobie jak najlepszy warsztat. Chodzi o techniczne umiej¦tno±ci wykonywania zada« szybko i w odpowiednich narz¦dziach.

•
•
•
•

Ucz si¦ R. To standard wspóªczesnej statystyki.
Opanuj narz¦dzia: R, LaTeX, Markdown, SVN, GitHub, inne.
Pracuj w duchu reproducible research (poszukaj, co to jest).
U»ywaj Linuksa, zaprzyja¹nij si¦ z komputerami.

Matematyk bez obycia z

komputerami i umiej¦tno±ci programistycznych nie masz szans na ciekaw¡ prac¦.

3 Uczenie si¦
•

Na uczelni sporo si¦ nauczysz.

Ale wi¦cej nauczysz si¦ samodzielnie.

zakªadaj, »e uczelnia przygotuje Ci¦ bezpo±rednio do pracy zawodowej.

Nie
Na

ogóª tak nie jest.

•

Szukaj mo»liwo±ci zastosowania wiedzy w dowolnych projektach zwi¡zanych z
analiz¡ danych (tzw. `'data science).

•

Ucz si¦, jak dobrze wizualizowa¢ dane. To pomo»e Ci w komunikacji z odbiorcami wyników Twojej pracy.

•

Je±li mo»esz sobie na to pozwoli¢, to ucz si¦ jak najwi¦cej i jak najdªu»ej.
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•

Ucz si¦ angielskiego. Najªatwiej uczy¢ si¦ j¦zyka u»ywaj¡c go: czytanie, pisanie,
praca z lud¹mi w j¦zyku angielskim.

•

Znajd¹ mentora, osob¦, która pomo»e Ci w rozwoju.

To mo»e by¢ kto± z

uczelni. Je±li Ci si¦ uda, to ±wietnie.

•
•
•

Pytaj, szukaj, ucz si¦ na bª¦dach.
Rób projekty, swoje, z innymi, proste i szalone.
Czytaj ksi¡»ki. Zwªaszcza zagraniczne. Po polsku jest niewiele warto±ciowych
pozycji. Wiedza w Internecie jest cz¦sto na niskim poziomie.

•

Czytaj blogi zwi¡zane z R, analiz¡ danych i programowaniem.

Zagraniczne.

Wybieraj jednak starannie, bo ªatwo zgin¡¢ w zalewie informacji.

•
•

Naucz si¦ dodatkowych rzeczy: tworzenie stron www, graka itp.
Korzystaj z ka»dej okazji zrobienia prezentacji czy wyst¡pienia publicznego.
To wa»na umiej¦tno±¢, któr¡ trzeba ¢wiczy¢.

•

Ucz innych, publikuj. Nawet, je±li s¡dzisz, »e nie umiesz du»o. To po prostu
bardzo rozwija.

•

Bierz udziaª w konkursach online, np. Kaggle.

4 Ludzie
•

Pracuj jak najwi¦cej w grupach. Nawet, je±li zaj¦cia tego nie wymagaj¡. Uczelnie na ogóª ch¦tnie udost¦pniaj¡ sale na takie spotkania.

•

Znajd¹ osoby zaanga»owane, z którymi mo»esz pracowa¢. Rozejrzyj si¦, czy s¡
aktywnie dziaªaj¡ce organizacje studenckie czy koªa naukowe.

•

Zorientuj si¦, czy s¡ prole FB albo fora kierunków lub poszczególnych lat.
Udzielaj si¦.

5 Inne
•
•

Poka» si¦ w sieci. Blogi, prole na serwisach spoªeczno±ciowych, social coding.
Szukaj warto±ciowych praktyk i sta»y. Nie wahaj si¦ pyta¢, co b¦dziesz tam
robi¢ i czego si¦ nauczysz.
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