
II WARSZATY 

LATEXA 

STUDENCI STUDENTOM
 

W dniach  17.XI i  24.XI. 2013r.

od podstaw. Poprowadzone będą przez studentów 
Matematyków IM.  
Warsztaty rozpoczną się o godz.
 
Warsztaty mają na celu w stopniu podstawowym pomóc w obsłu
oprogramowania oraz pisaniu pracy
pisać prace dyplomowe w tym programie.
 
Uczestnicy warsztatów przynoszą swoje komputery
programem: Instalacje należy przeprowadzić
terminem warsztatów,  korzystając z 
P.Solarz → Instalacja MIKTEXA I TEXMAKERA 

zostanie przesłany w mailu potwierdzającym 
 
W razie kłopotów do dyspozycji będą członkowie Koła Matematyków
czwartek od 12:30),  a także Pan dr Paweł Solarz w dniach 
godzinach 10:00 oraz 14:00 
 
Zajęcia poprowadzą: 
Mgr Sławomir Przybyło  
Mgr Dorota Mazur   
 

Warsztaty są bezpłatne.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o
2013r. 
 
Zapisy proszę kierować na adres 
maila proszę wpisać WARSZTATY LATEX
nazwisko, rok studiów.  
 
Serdecznie zapraszamy ☺  
      

WARSZATY 

STUDENTOM 

24.XI. 2013r. odbędą się warsztaty oprogramowania 

adzone będą przez studentów 

rozpoczną się o godz. 15:00 w sali 216. 

mają na celu w stopniu podstawowym pomóc w obsłu
oprogramowania oraz pisaniu pracy między innymi studentom, którzy zamierzają 
pisać prace dyplomowe w tym programie. 

Uczestnicy warsztatów przynoszą swoje komputery 
Instalacje należy przeprowadzić samodzielnie, przed wyznaczonym 

korzystając z Platformy e-learningowej IM

Instalacja MIKTEXA I TEXMAKERA 

zostanie przesłany w mailu potwierdzającym zgłoszenie).  

razie kłopotów do dyspozycji będą członkowie Koła Matematyków
a także Pan dr Paweł Solarz w dniach 

 

 Mgr Elżbieta Król 
 Dr Paweł Solarz  

Warsztaty są bezpłatne. 
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązują zapisy do 31 października 

Zapisy proszę kierować na adres kolomatematykow.up@gmail.com
maila proszę wpisać WARSZTATY LATEX II, w wiadomości poda

     
   Koło Matematyków UP

programowania Latex 

adzone będą przez studentów - członków Koła 

mają na celu w stopniu podstawowym pomóc w obsłudze, instalacji 
studentom, którzy zamierzają 

 z zainstalowanym 
przed wyznaczonym 

learningowej IM, w zakładce 
Instalacja MIKTEXA I TEXMAKERA (link do instalacji 

razie kłopotów do dyspozycji będą członkowie Koła Matematyków (każdy 
a także Pan dr Paweł Solarz w dniach 28.X i 4.XI w 

y do 31 października 

kolomatematykow.up@gmail.com, w temacie 
II, w wiadomości podać imię 

Koło Matematyków UP 


