
1. Bartosz Reichel bartosz.reichel@pg.edu.pl – 2 osoby (Informatyka Stosowana) 
1) C++ (>= 11) aplikacje, można nauczyd się sporo C++ "w nowej odsłonie". 
2) Oprogramowanie mikro-kontrolerów (głównie STM32) 
 
2. Waldemar Stampor waldemar.stampor@pg.edu.pl – 2 osoby (Fizyka Techniczna lub Nanotechnologia) 

1.       Wytwarzanie probek, pomiar widm absorpcji i elektroabsorpcji barwników rutenowych stosowanych 
w ogniwach fotowoltaicznych. 
2.       Automatyzacja procesu pomiarowego widm elektroabsorpcji. 

Sierpieo lub wrzesieo 2020 
 Wymagane umiejętności : sprawne ręce w laboratorium lub skromne umiejętności informatyczne. 
 
3. Sebastian Bielski sebbiels@pg.edu.pl (4os. Fizyka Techniczna, Nanotechnologia) 
Przygotowanie filmów ilustrujących pokazy z fizyki z wybranymi eksperymentami.  
 
4. Brygida Mielewska brymiele@pg.edu.pl 
Przygotowanie materiałów dydaktycznych na platformie moodle do nauki zdalnej w ramach kursów do 
przedmiotów (quizy, krzyżówki, słownik pojęd).  
- podstawowy kurs z fizyki, (4 osoby Fizyka Techniczna, sierpieo) 
- Pracownia fizyczna (3 osoby Fizyka Techniczna, sierpieo) 
- Fizyka jądrowa, (2 osoby Fizyka Medyczna, sierpieo) 
- Medycyna nuklearna

*
, (2 osoby Fizyka Medyczna, sierpieo) 

- Ochrona radiologiczna
*
, (2 osoby Fizyka Medyczna, 2 os. Inżynieria Materiałowa, sierpieo) 

*
wymagana bierna znajomość języka angielskiego 

 
5. Robert Fidytek robert.fidytek@pg.edu.pl (do 12 studentów) 
1) opracowanie dużej bazy pytao diagnozujących/sprawdzających, 
2) weryfikacja i ewentualne dostosowanie omawianych przykładów do potrzeb matematyków, 
3) zmiana formy prezentowanych przykładów (np. programów) w taki sposób, aby do ich uruchomienia student 
potrzebował jedynie przeglądarki (instalacja dodatkowego oprogramowania byłaby opcjonalna, o ile to będzie 
możliwe to będziemy korzystad z darmowych narzędzi dostępnych w chmurach) 
4) nagrywanie krótkich (2-5 min.) filmików tłumaczących jakieś zagadnienia (trzeba będzie najpierw stworzyd 
scenariusz takiego filmiku, będziemy dążyd do tego, aby w krótszym czasie student przyswoił wymaganą 
wiedzę) 
5) opracowywanie materiałów dydaktycznych w formie interaktywnej, 
6) wyszukiwanie interaktywnych pomocy dydaktycznych, 
Do przygotowania będą 4 projekty dydaktyczne, będące nazwami przedmiotów: 
Projekt 1: Technologie informacyjne (1-3 studentów) 
Projekt 2: Programowanie (1-3 studentów) 
Projekt 3: Bazy danych (1-3 studentów) 
Projekt 4: Przesyłanie, gromadzenie i bezpieczeostwo danych (1-3 studentów) 
Wymagania: znajomośd obsługi komputera, dostęp do Internetu (praca zdalna), umiejętnośd pracy w grupie, w 
okresie czerwiec, lipiec i wrzesieo 2020 r. 
 
6. Tomasz Klimczuk tomasz.klimczuk@pg.edu.pl (1osoba) 
 
7. Jakub Karczewski jakub.karczewski@pg.edu.pl (2 osoby inżynieria materiałowa  lub nanotechnologia)  praca 

w laboratorium ew. zdalna (zależnie od sytuacji epidemiologicznej); preferowany lipiec 

7. Katarzyna Siuzdak IMP PAN ksiuzdak@imp.gda.pl - (1osoba, student/studentka co najmniej 3 roku na 
kierunku chemia, fizyka, inżynieria materiałowa, nanotechnologia, mechanika lub pokrewnym, plik w 
załączniku). 
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