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Kim jestem?

O mnie

Imi¦: Piotr

Nazwisko: Fulma«ski

Jednostka: Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania

e-mail: fulmanp@math.uni.lodz.pl

WWW: www.math.uni.lodz.pl/�fulmanp

Pokój: B106



Krótko o zaj¦ciach

Cel

Zapoznanie z histori¡ informatyki, podstawowymi poj¦ciami i
de�nicjami oraz ustalenie jakie dziedziny wchodz¡ w jej skªad.

U±wiadomienie sobie co nas czeka przez najbli»sze kilka lat.

Formuªa zaj¦¢

wykªad (30 godzin, egazmin)

¢wiczenia (30 godzin, dwa kolokwia)

Kwestia obecno±ci

Zale»y od prowadz¡cego.
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Warunki uzyskania zalicze«

Warunki

Warunki uzyskania zalicze« dost¦pne s¡ caªy czas na mojej stronie:
Zaj¦cia → Warunki zalicze«



Materiaªy do zaj¦¢

Literatura

Piotr Fulma«ski, �cibór Sobieski,
Wst¦p do informatyki. Podr¦cznik

Wydawnictwo Uniwersytetu �ódzkiego, �ód¹ 2005.

J. Gleen Brookshear, � Informatyka w ogólnym zarysie, WNT.

Pozycja pierwsza to podr¦cznik opracowany specjalnie na potrzeby tego
przedmiotu. Znajomo±¢ zawartego w nim materiaªu jest niezb¦dna na
egzaminie. Oprócz tego obowi¡zuj¡ wszystkie inne materiaªy przekazane
przez prowadz¡cych. Materiaªy dodatkowe b¦d¡ zawsze dost¦ne na
stronie przedmiotu
http://math.uni.lodz.pl/�fulmanp/zajecia/wdi/wdi.php
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