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AI (sztuczna inteligencja) to moja pasja, dlatego zajmuję się tym
tematem zawodowo w Brainly, a także po godzinach w
Stowarzyszeniu Hackerspace Pomorze. Od lat pracuję w różnych
projektach IT i AI, w dużej mierze będąc samoukiem

ZAWODOWO ZAJMUJĘ SIĘ: Machine Learning Operations
(MLOps).
Z WYKSZTAŁCENIA JESTEM: Inżynierem Biomedycznym i
Ekonometrystą.
MOJE ZADANIA ZAWODOWE POLEGAJĄ NA: Umożliwianiu
zastosowania AI (Artificial Intelligence – Sztucznej
Inteligencji) w praktyce, w naszym przypadku w zrozumieniu
materiałów edukacyjnych oraz personalizacji procesu uczenia.
OD ILU LAT PRACUJĘ W ZAWODZIE: 7 lat.
3 SŁOWA KTÓRE MNIE NAJLEPIEJ OPISUJĄ: otwarty, gadatliwy
i ciekawski.
Z CZEGO ZAWODOWO JESTEM NAJBARDZIEJ DUMNA:
całą moją wiedzę na temat AI zdobyłem samodzielnie, a
współpracuję na równi z osobami o dużo wyższym stażu pracy i
poziomie formalnych kwalifikacji.
PODCZAS SPOTKANIA OPOWIEM CI: branży IT i świecie AI - co
to tak naprawdę jest i ile jest prawdy w otaczającym je
marketingu. Podzielę się swoim doświadczeniem wkraczania
do tego środowiska i pracy w nim.

Jakie są najbardziej inspirujące strony/blogi/profile na FB lub
Instagramie, które Pan śledzi?
reddit.com,
fast.ai,
machinelearningmastery.com,
mlgdansk.pl,
wszystko co produkuje Andrew Ng.
Jakie są najbardziej inspirujące osoby, o których według Pana
warto pamiętać i czerpać z nich inspirację?
Andrew Ng,
Jeremy Howard,
Geoffrey Hinton,
Aurelien Geron,
Daphne Koller,
Sal Khan.
Co Panią najbardziej motywuje?
Możliwość nauczenia się i poznania nowych zagadnień, do
tego uznanie mojej pracy oraz efekt finansowy.
Książka/film/wywiad, które Pani najczęściej poleca:
Powieści C.L Zafon, Murakami.

Co Pana najbardziej motywuje ?
Współpraca oraz ciekawość/oryginalność tematu, którym się
zajmuję. Uwielbiam uczyć się nowych rzeczy, a także
współpracować z ciekawymi ludźmi w pracy i stowarzyszeniu.

Książka/film/wywiad, które Pan najczęściej poleca:
Ted Talk Sal Khana na temat edukacji - “Let’s teach for
mastery”.
Wideoesej Zoe Bee na temat edukacji, systemu oceniania i
motywacji - “Grading is a Scam (and Motivation is a Myth)”.
Książka Aurelien Gerona na temat Machine Learningu “Hands on Machine Learning”.
Kurs Andrew Ng na temat Machine Learningu - “Machine
Learning”.

