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Podsumowanie: Repetytorium: Bartosz Bednarczyk
Kategoria: Logika dla informatyków

Ile średnio czasu tygodniowo poświęcałeś na przygotowanie się do zajęć?

Udzielonych odpowiedzi: 74

Czy zajęcia pomogły Ci w opanowaniu materiału?

Udzielonych odpowiedzi: 77

Czy prowadzący był pomocny w opanowaniu materiału i nabyciu wiedzy?
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Udzielonych odpowiedzi: 77

Jak oceniasz rozwiązania techniczne wykorzystywane przy prowadzeniu tych zajęć?

Udzielonych odpowiedzi: 76

Jeśli masz dodatkowe uwagi na temat rozwiązań technicznych wykorzystywanych przy prowadzeniu tych
zajęć, to wpisz je poniżej

Bardzo dobre przygotowanie techniczne. Zajęcia ze fantastyczną zawartością merytoryczną pozwoliły na zrozumienie nieco mniej
oczywistych zagadnień prezentowanych podczas wykładu

Wszystko było super!

Bez zastrzeżeń. Zdecydowanie najlepiej zorganizowane zajęcia online, w jakich była okazja uczestniczyć.

AwwApp + eksport zapisanej tablicy+ nagrywanie zajęć to bardzo dobre połączenie. Nawet w razie nieobecności (czy też dla
przypomnienia materiału po jakimś czasie) można łatwo wrócić do materiałów z zajęć.

Jedynym moim zastrzeżeniem jest to, że nagrania z Teamsów wygasają po 20 dniach. Oznacza to brak możliwości powrotu do starszych,
niezapisanych materiałów. Uważam, że dobrym pomysłem byłoby wrzucanie ich na SKOS-a.

Najlepsze rozwiązanie techniczne z jakimi się spotkałem.

Skoro w tym roku zostało nagrane wiele filmów z pierwszej części przedmiotu, to w następnych latach mogłoby to być kontynuowane.
Mogłoby także być udostępnione publicznie na Youtube lub zaczątkiem studiów zdalnych w stylu Stanfordu.

Nie mam uwag.

Prowadzący nagrywał prowadzone zajęcia i udostępniał zapisy z tablic z zajęć. Działania te były bardzo pomocne w opanowaniu materiału.

Udzielonych odpowiedzi: 9

Inne uwagi na temat zajęć

Pan Bednarczyk jest bardzo pomocny, miły. Zawsze znajdzie czas dla studenta, szybko odpisuje na wiadomości. Poświęca dużo czasu, aby
każdy zrozumiał dany materiał.

Pan Bednarczyk jest bardzo pomocny i żałuję, że częściej nie brałam udziału w repetytoriach

Jakość prowadzonych zajęć i zaangażowanie prowadzącego było na niewyobrażalnie wysokim poziomie. Pan Bednarczyk zawsze bardzo
szybko odpowiadał na maile. Zawsz był gotowy pomóc z niezrozumiałym tematem i wytłumaczyć trudne zadania. Repetytoria prowadzone
były świetnie, fajnym elementem było to że zawsze na początku rozpisywany był plan co będziemy robić. Kanał na teamsach był
prowadzony wzorowo, do każdych zajęć tworzona była osobna grupa przez co łatwo można było się odnaleźć i wrócić do starszych zajęć.
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Widać, że Pan Bartosz naprawdę lubi to co robi, przez co zajęcia nie są nudne a trudne zagadnienia nie są aż tak trudne. Myślę ,że warto tu
też wspomnieć o serii filmików nagranych wspólnymi siłami z Ania i Kamilem które były zawsze bardzo pomocne i na wysokim poziomie
realizacji.

Bez Pana Bednarczyka ten zakład by upadł.

Prowadzący bardzo przystępnie przekazywał najważniejsze wiadomości z przedmiotu, jednocześnie zachęcając do własnego myślenia i
nakierowując na prawidłowe rozwiązania zadań. Zawsze doceniał różne podejścia do tego samego problemu. Na zajęciach wiedziałem, że
nie ma głupich pytań i zawsze mogłem spytać o zagadnienia, których nie rozumiałem. Dodatkowo prowadzący był aktywny również poza
standardowym czasem zajęć, szybko odpowiadał na maile z wszelkimi pytaniami oraz był bardzo mocno zaangażowany w pomoc
wszystkim studentom.

troszkę brakowało trudniejszych rzeczy, zajęcia raczej były dla osób z problemami z zrozumieniem podstaw, bardzo lubiłem jak się
pojawiały ciekawe zastosowania logiki (np porównywanie liczby problemów decyzyjnych z liczbą możliwych do napisania programów) i
mogłoby być tego więcej (natomiast wiadomo, że nie był to główny cel tych zajęć)

Prowadzący był bardzo pomocny, wychodził z wieloma inicjatywami oraz dodatkowymi zajęciami dla chętnych, jego pomoc w nauce była
nieoceniona.

Muszę przyznać, że repetytorium z logiki szybko stały się zajęciami, na które najbardziej czekałem. Zaangażowanie, cierpliwość i
pomysłowość prowadzącego było nie z tej ziemi. Poza bardzo dobrym przygotowaniem (zarówno technicznym jak i merytorycznym) do
zajęć, pan Bednarczyk organizował także kręcenie dodatkowych filmików wyjaśniających nowe definicje przez pierwsze kilka tygodni
semestru oraz organizował regularnie konsultacje. Seria spotkań przed egzaminem, gdzie rozwiązywaliśmy arkusze z ubiegłych lat również
była niezwykle pomocna. Materiał przedstawiony na wykładzie często był dość zawiły, ale po omówieniu go na repetytorium, zadaniu
dowolnie wielu głupich pytań i zrobieniu przykładów stawał się o wiele jaśniejszy. Bardzo fajnie było mieć takie "interaktywne" zajęcia poza
ćwiczeniami. Ponadto, żaden inny prowadzący nie odpowiada tak szybko na maile, co ma szczególne znaczenie w czasach, gdy nie
widzimy się regularnie na uczelni.

Zajęcia były świetne, pomoc Pana Bednarczyka była nieoceniona i niewiem jak wyglądałaby moja sytuacja z logiki gdyby nie te repetytoria,
jestem za nie niezmiernie wdzięczny.

Dziękuję bardzo Panu Bednarczykowi za niespotykane zaangażowanie w prowadzenie logiki. Liczba opcji doskonalenia umiejętności z tego
przedmiotu jaką Pan zagwarantował przekroczyła moje najśmielsze oczekiwania - repetytoria, filmiki na YouTube, konsultacje i nawet
indywidualna pomoc w razie potrzeby. Gdyby wszyscy prowadzący byli tak zaangażowani w przedmioty ten insytut byłby wspaniałym
miejscem. Jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, że jest Pan świadomy tego jak wielu studentom pomógł Pan zaliczyć logikę. Bez
repetytoriów i filmików na YT pewnie wielu z nas by już tu nie było :-)

osoba, która wraz z Kamilem i Anią najbardziej pomogli w zrozumieniu i opanowaniu materiału. bez nich byłoby ciężko

Pan Bednarczyk wkłada całe serce w prowadzenie zajęć. Na repetytoriach tłumaczył materiał w bardzo przystępny sposób, odpowiadał na
wszystkie pytania studentów. Poświęcał swój czas wolny na organizowanie dodatkowych konsultacji, nagrywanie filmików z materiału z
wykładów, prowadził dodatkowe repetytoria nawet w dni wolne, na które chętnie chodziłem. Dzięki jego pomocy logika stała się moim
ulubionym przedmiotem.

Super - gdyby nie te repetytoria to byłoby gorzej. Pan Bartek zawsze był przygotowany i bardzo pomocny. Nie było najmniejszego
problemu, żeby omówić jakiś temat ponownie, umówić się na konsultacje. Nie należy również zapominać o dodatkowych materiałach
przygotowanych przez panią Anię i pana Kamila - włożyli w to dużo pracy i wysiłku. Filmiki publikowane na YT pozwalały często spojrzeć na
materiał z wykładu pod trochę innym kątem, co bardzo pomagało w zrozumieniu tematu.

Styl prowadzenia zajęć Pana Bednarczyka był jak najbardziej niesamowity. 1) Wielokrotne powtarzanie definicji oraz demonstracja użycia
ich w przykładowych zadań dla osób, które miały z tym problem. 2) Czas, który Pan Bednarczyk poświęcał studentom tygodniowo,
zdecydowanie przekraczał 1,5h. 3) Odpowiadał na wszystkie pytania, bez względu na to czy były trywialne. 4) Bardzo dobre poczucie
humoru, zawsze uśmiechnięty. Podsumowując, repetytorium Pana Bednarczykiem było bardzo owocne. Znacząco przyczyniło się do
opanowania materiału oraz zdania egzaminu.

Repetytorium prawdopodobnie pomogło dużej części roku opanować materiał i zdać przedmiot. Nie wiem, czy da się wyrazić słowami
wdzięczność, jaką darzy p. Bednarczyka wielu studentów podchodzących do egzaminu z logiki. Repetytorium w bardzo dużym stopniu
zdjęło ze studentów stres związany z trudnością przedmiotu i nierzadko pozwoliło opanować materiał, który podczas wykładu został
przedstawiony w nie do końca przystępny sposób (nie mam jednak szczególnych zastrzeżeń co do wykładu - w większości przypadków był
on bardzo przejrzysty).

Zajęcia były przeprowadzane na bardzo wysokim poziomie. Podczas nich nikt nie mógł poczuć się pominięty, ponieważ były omawiane
najróżniejsze typy zadań co pomagało w zrozumieniu i utrwaleniu wiedzy. Bardzo dobre podejście do studentów.
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BBe zdecydowanie najlepszy prowadzący w tym semestrze. Pan Bartek zawsze cierpliwie wyjaśnia nawet najbardziej oczywiste rzeczy, jest
naprawdę zaangażowany w prowadzenie zajęć. Widać że zależy mu na tym żebyśmy czegoś się nauczyli. Wszystkie repetytoria,
dodatkowe materiały, nagrania, konsultacje i td były bardzo pomocne. Studia na UWr są naprawdę stresujące, ale tacy prowadzący jak BBe
sprawiają że nauka na tej uczelni jest przyjemniejsza. Mem dla BBe: https://ibb.co/LCPbnCn

Repetytorium bardzo przydatne, prowadzący poświęca bardzo dużo czasu studentom, zawsze znajdzie czas, żeby pomóc, dobrze
tłumaczy, przerabia dużo zadań podobnych do tych na listach (i egzaminy z ubiegłych lat), angażuje studentów do ich rozwiązywania.
Szybko odpisuje na wiadomości.

Zajęcia bardzo przydatne, wiele z nich się nauczyłem i pomogły zrozumieć niektóre, nie tak oczywiste rzeczy z wykładu.

Wydaje mi się, że to dobra rubryka do tego, aby napisać o ogromnej pomocy jaką były filmiki nagrywane przez BBe, Anię i Kamila. Filmiki
bardzo pomagały w przyswojeniu wiedzy z wykładu. Nie chodziłem na repetytorium, bo nie odczuwałem takiej potrzeby, ale filmiki były
naprawdę pomocne. Pokazywanie rozwiązań konkretnych zadań było bardzo pomocne na początkach semestru i czymś czego brakowało
na wykładach. Czasami adaptacja czyichś rozwiązań jest dobrym sposobem na naukę i w tym przypadku bardzo pomagała w robieniu
zadań na ćwiczenia. Często te filmiki rozjaśniały wiedzę z wykładów i pokazywały jak zastosować teorię w praktyce. Dzięki wielkie, że
chciało wam się to zrobić!

Repetytorium było dla mnie najlepszą metoda na opanowanie materiału z tygodnia na tydzień i przed egzaminem. Nasze prośby, wnioski i
zażalenia zawsze były traktowane bardzo poważne i repetytorium zmieniało się pod nas przez cały semestr. Nawet kiedy nie można było w
nim uczestniczyć, nadrobienie repetytorium było obowiązkowe, dlatego nagrywanie go było świetnym pomysłem. Materiał był dobrze
tłumaczony, a pan Bartosz Bednarczyk zawsze głęboko zaangażowany i gotowy na odpowiadanie na każde pytanie. Zdecydowanie jedno z
najlepszych doświadczeń tego semestru.

Zajęcia były prowadzone idealnie. Nie wiem co można by dodać... Prowadzący był wyrozumiały i cierpliwy, rozwiązania techniczne były
podobne co to cotygodniowej serii filmików z Logiki, które były wykonane tak dobrze, że przez pierwszych kilka dni nie mogłem uwierzyć
(wcześniej studiowałem na PWR, ale zdecydowałem się zmienić kierunek i tam każdy się czuł samotny - każdy musiał sobie radzić sam i na
własną rękę szukać tego typu pomocy naukowych) Jestem pod wielkim wrażeniem jakości prowadzenia zajęć przez Pana Bartosza
Bednarczyka i jestem zmotywowany do nauki tego co mnie czeka w przyszłym semestrze.

P. Bednarczyk to najlepszy prowadzący. Był świetnym motywatorem do nauki i potrafił wytłumaczyć materiał w przystępny sposób.
Repetytorium z p. Bednarczykiem to czysta przyjemność. Odbywało się ono w miłej atmosferze, prowadzący zachęcał do zadawania pytań i
na każde odpowiadał. Naprawdę nieocenione jest ogromne zaangażowanie p. Bednaczyka, który przez cały semestr cierpliwie przez kilka
godzin w tygodniu udzielał konsultacji, wraz z Kamilem Matuszewskim i Ania Karykowską (którym również dziękuję)nagrywał bardzo dobre
filmiki, podczas których tłumaczony był materiał z pierwszej połowy semestru, i organizował codzienne powtórki w tygodniu przed
egzaminem. Z całego serca chciałbym podziękować Panu Bednarczykowi za jego pomoc i zaangażowanie!

Cud miód człowiek

repetytorium z BBe było super - bez niego na pewno gorzej opanowałbym materiał przed pierwsze 2 miesiące dodatkowe filmiki wstawiane
na yt były fantastyczne - krótkie i na temat, dużo się dzięki nim nauczyłem, szkoda że przestali je nagrywać przy końcowych tematach
dzięki Bartkowi Bednarczykowi jakość całego przedmiotu była duużo wyższa

Najlepszy prowadzący z tego przedmiotu. Idealne powtórki przed kolejnymi listami zadań. Bez niego ten przedmiot, a zarazem całe studia
byłyby znacznie trudniejsze.

Pan Bartosz bardzo dobrze pomagał nam w zrozumieniu bieżącego materiału z logiki a także w świetny sposób pomógł nam w
przygotowaniach do egzaminu, przez organizację dodatkowych repetytoriów, które miały duży wpływ na oceny.

Nie wyobrażam sobie uczenia się logiki bez repetytorium prowadzonego przez pana Bednarczyka. Jest pasjonatem logiki, który bardzo lubi
dzielić się swoją wiedzą. Potrafi wytłumaczyć trudne i abstrakcyjne zagadnienia na prostych, życiowych przykładach. Zawsze tłumaczył do
skutku, nigdy nie popędzał nas. Za każdym razem był bardzo dobrze przygotowany pod kątem zadań oraz był otwarty na nasze propozycje
dotyczące tematyki zajęć. Nieocenioną pomocą były również dodatkowe filmiki udostępniane nam w pierwszej części semestru, które
pomogły w stawianiu pierwszych kroków w logice. Zawsze mogliśmy liczyć na pomoc pana Bednarczyka, czy to podczas konsultacji czy w
wolnym czasie, co tylko świadczy o jego ogromnym zaangażowaniu w prowadzenie tych zajęć.

Bardzo pomocne były również filmiki nagrywane w pierwszych tygodniach.

Widać bardzo duże zainteresowanie przedmiotem i chęć pomocy studentom, w zrozumieniu tematu. W ciągu całego semestru
repetytorium było olbrzymią pomocą w zrozumieniu i opanowaniu materiału wymaganego na przedmiocie.

Naprawdę świetnie prowadzone repetytorium, prowadzący bardzo dobrze tłumaczył teorię oraz pokazywał w jaki sposób podchodzić do
zadań. Podziwiam nakład pracy włożony przez Pana Bednarczyka, który poza repetytorium prowadził konsultacje oraz rozwiązywanie
typowych zadań przed egzaminem. Bez tej pomocy przedmiot byłby zdecydowanie trudniejszy do zdania. Na tak samo świetną ocenę
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zasługują Kamil Matuszewski oraz Anna Karykowska, którzy bardzo zrozumiale tłumaczyli zagadnienia na filmikach udostępnianych przez
większość semestru.

Super prowadzący, z pasją, humorem, bardzo cierpliwy i pomocny, odpowiadał na wszystkie możliwe pytania. Zajęcia były niezwykle
pomocne - wykład był dobry, ale repety świetnie rozjaśniały różne zagadnienia. BBe jest bardzo oddany i bardzo szybki w sprawdzaniu
quizów i zadań domowych. Chętnie przedłużał zajęcia, aby pomóc nam lepiej zrozumieć materiał i przećwiczyć więcej przykładów. W
późniejszej części semestru zagadnienia były trudne, zdarzało mi się odpuszczać listy zadań, ale zawsze miałem ochotę przyjść na repety i
posłuchać, aby mieć pojęcie, o co chodzi + było to po prostu ciekawe.

Repetytorium było bardzo pomocne, przerabialiśmy dużo materiału, z przeszłości i teraźniejszości, prowadzący bardzo przykładał się do
zajęć, za co jestem wdzięczna. Bardzo mi się podobało, że każde repetytorium było poprzedzone prośbą do studentów, jakie tematy
chcieliby na nim poruszyć, a wtedy repetytorium było starannie zorganizowane, omawiane tematy były wcześniej ustalone. A przy okazji, w
każdym momencie można było zapytać dosłownie o wszystko. Co prawda, 3-4 godzinne zajęcia były męczące i ciężko było się potem
skupić.

Bardzo wartościowe i przemyślane zajęcia. Zwyczajowo rozpoczynane od głębszego zapoznania z nowymi definicjami/pojęciami, a
następnie rozwiązywanie zadań zarówno podobnych do egzaminacyjnych, jak i podobnych do tych z ćwiczeń. Repetytorium było bardzo
wartościowe przez umiejętne opowiadanie o nowych tematach, pokazywanie przykładów czy interpretacje nowych zapisów na bazie
wiedzy uzyskanej wcześniej dla łatwiejszego operowania definicjami. Prowadzący p. Bartosz Bednarczyk organizował wiele dodatkowych
aktywności (oprócz repetytoriów w klasycznych terminach również dodatkowe np. przed egzaminem, specjalne konsultacje itp.). Zdarzyło
się nawet specjalne, dodatkowe spotkanie na Teamsie gdy wiele osób źle zinterpretowała treść przydzielonego zadania domowego (o
klauzulach Hornowskich), co pozwoliło skorygować błędne rozumowanie i napisać nowe, tym razem poprawne rozwiązanie. Wysyłał wiele
przypomnień o różnych upływających terminach (np. oddawania zadań domowych czy quizów). P. BBe odpowiadał na maile, gdzie często
doprecyzowywał treści zadania lub nakierowywał na właściwy sposób rozumowania. Ponadto należy też wspomnieć filmiki na YouTube,
które były bardzo pomocne do opanowania początkowych tematów (szczególnie dobrym pomysłem było rozbijanie ich na kilka części).
Generalnie choć przedmiot był dość wymagający, to dzięki repetytorium p. BBe dało się spokojnie przejść przez Logikę. Prawdopodobnie w
przypadku braku zajęć wspomnianych powyżej (repetytoria, filmiki itp) moja ocena z ćwiczeń i z egzaminu byłaby o około 1 stopień niższa.
Widać było ogromne zaangażowanie p. BBe w prowadzony przedmiot - ocena 11/10.

Pan Bartosz Bednarczyk podczas repetytorium bardzo dobrze wyjaśniał zagadnienia z przedmiotu Logika dla Informatyków. Do
prowadzącego można było również odezwać się po zajęciach z prośbą o pomoc w danym temacie lub przy rozwiązaniu zadania. Zajęcia nie
były w żaden sposób prowadzone chaotycznie, a wręcz przeciwnie, były bardzo uporządkowane. Dodatkowo dzięki nagrywaniu można było
obejrzeć je w późniejszym terminie. Wiedza z repetytoriów bardzo pomogła przy późniejszych przygodach z Logiką.

Zajęcia były bardzo pomocne przy zrozumieniu materiału, szczególnie w czasie zajęć zdalnych kiedy kontakt z innymi był bardzo
ograniczony (było to ciężkie dla studenta 1szego roku). Zaangażowanie prowadzącego w dobre zrozumienie przez nas materiału i jego
determinacja była bardzo zachęcająca i motywująca do nauki :)

Najlepiej prowadzone repetytorium na tym semestrze - mi osobiście, i myślę że znacznej większości studentów uczęszczających na nie,
znacząco pomagało w zrozumieniu materiału bo Pan Bednarczyk tłumaczy w trochę lżejszej formie niż na wykładzie, opatrzając
zagadnienia wieloma przykładami i budując dobrą intuicję o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. Dodatkowo organizował on wiele spotkań
dodatkowych w wygodnych dla studentów godzinach - konsultacje w sobotę jak jest więcej czasu, albo przed terminem składania
deklaracji na ćwiczenia żeby dopytać się czy zadania są zrobione dobrze, konsultacje przed egzaminem i grupowe przerabianie egzaminów
z poprzednich lat. Myślę że wiele osób dzięki temu wiedziało w ogóle co się na logice dzieje i to wszystko ocaliło ich od poprawki. Widać,
że niesamowicie dużo pracy wkłada w pracę ze studentami, poświęcając na to nawet swój czas wolny. Tylko błagam, niech ktoś mu powie
żeby też czasem trochę odpoczął bo on jest jakimś pracoholikiem. Jeśli w przyszłym roku nie będzie już prowadził repetytoriów (o czym
sam mówił), to będzie to wielka strata dla przyszłorocznych studentów pierwszego roku.

Repetytorium bardzo mi pomogło w zrozumieniu materiału, a Pan Bednarczyk pokazał mi, że Logika jest prosta i intuicyjna. Świetne zajęcia,
myślę, że znaczna większość pierwszoroczniaków dzięki tym zajęciom zdała ten przedmiot.

Świetny prowadzący, bardzo dobrze tłumaczył materiał. Prowadził bardzo dużo dodatkowych zajęć, bardzo szybko sprawdzał prace,
czasami miało się wrażenie, że jest dostępny 24/7 i nie ma żadnego życia poza uniwersytetem.

To repetytorium było niezwykle pomocne. Pan Bednarczyk bardzo dobrze wszystko tłumaczył, wspomagał też omówieniem innych
przykładów lub jakiś dodatkowych zadań (już zrobionych lub ze starszych rozdziałów). Często nie było problemu, żeby nieco przedłużyć
zajęcia, aby coś jeszcze wytłumaczyć i to oczywiście w naprawdę zrozumiały sposób. Naprawdę: chapeau bas za ten profesjonalizm.
Dodatkowe materiały z Youtube były niezwykle pomocne i skuteczne w szybkim nadganianiu zaległego materiału (a miałem tak przez
pewien czas) i na pewno nie wzgardziłbym większą ich liczbą oraz odcinkami z dalszych rozdziałów whitebooka.

Pan Bednarczyk, był wyjątkowo pomocny w procesie nauczania logiki. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której zabrakłoby jego pomocy.

Najlepiej przygotowane zajęcia na jakie uczęszczałem. Zaangażowanie prowadzącego aż wprawiające w troskę o jego zdrowie.
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10/10 BBE najlepszy prowadzący <3

W moim odczuciu najbardziej zaangażowany ze wszystkich prowadzących na wydziale. Absolutnie żadnych zastrzeżeń!

Nie mam uwag.

Prowadzący był niesamowicie zaangażowany. Posiada świenty kontakt ze studentami oraz bardzo dobrze tłumaczy. Konsultacje, często
zajmujące prowadzącemu bardzo dużo "ponadprogramowego" czasu, były niezmiernie pomocne. W trakcie repetytorium prowadzący
dawał możliwość swobodnego zadawania pytań i chętnie na nie odpowiadał. Prezentował materiał w sposób bardzo klarowny. Często za
zgodą i chęcią studentów przedłużał zajęcia, by lepiej i głębiej przekazać bieżący materiał. Nieocenione były również dodatkowe nagrania
na YouTube, pozwalały dobrze poukładać sobie wiedzę. Bliżej końca semestru prowadzący oferował dodatkowe, niezmiernie pomocne,
zajęcia przygotowujące do egzaminu. Uważam, że było to wzorowo prowadzone repetytorium.

Gdyby nie Bartosz Bednarczyk, może w ogóle nie zrozumiałbym nic z tej logiki. Bartosz Bednarczyk był dostępny 24 na 7, odpowiadał na
wszystkie pytania, pomagał w zrozumieniu materiału, udzielał wskazówek do rozwiązywania zadań, zawsze starał się dobrze przedstawić
materiał studentom i bardzo dużo czasu poświęcał logice. Naprawdę bardzo mu dziękuję, chciałbym więcej takich nauczycieli

Dzięki Panu Bartoszowi, udało mi się zdać ten przedmiot. Nie było ani jednych zajęć, na których Pan Bartosz byłby nieprzygotowany.
Widać, że wkłada w to całe serce i mam nadzieję, że będzie prowadził też w przyszłości ten przedmiot, ponieważ jego pomoc jest
nieoceniona.

Chyba tu jest dobre miejsce na to, filmiki z dwoma pozostałymi osobami prosto i powoli, od podstaw tłumaczące zagadnienia były bardzo
pomocne gdy przy wykładzie pojawiały się wątpliwości czy dobrze się rozumie. Poza tym pokazywanie podejścia do części zadań, bardzo
na plus. Ujęły mnie możliwość dopytania się o poprawność rozwiązania, rozwianie niejasności etc i chęć, z jaką pan Bednarczyk odpowiadał
na te pytania, nawet poza czasem repetytorium czy konsultacji.

Udzielonych odpowiedzi: 49
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Logika dla informatyków 90
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Repetytorium: Bartosz Bednarczyk 81
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