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W dniu 29.02.2008 odbyªo si¦ zebranie wyborcze profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych na naszym Wydziale, w trakcie którego wybrano
czªonków Kolegium Elektorów Uniwersytetu oraz elektorów w Wydziaªowym
Kolegium Elektorów.
Do Kolegium Elektorów Uniwersytetu wybrano: prof. UAM dra hab. Jerzego
Jaworskiego, prof. dra hab. Jerzego Kaczorowskiego, prof. dra hab. Romana Murawskiego, prof. UAM dra hab. Marka Nawrockiego, prof. UAM
dra hab. Leszka Skrzypczaka.
Do Wydziaªowego Kolegium Elektorów wybrani zostali: prof. UAM dr hab.
Krystyna Bartz, prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, prof. dr hab. Wojciech
Buszkowski, dr hab.

Mieczysªaw Cicho«, dr hab.

Ryszard Doman, prof.

dr hab. Paweª Doma«ski, prof. dr hab. Lech Drewnowski, prof. UAM dr
hab. Wojciech Gajda, prof. dr hab. Henryk Hudzik, prof. UAM dr hab.
Jerzy Jaworski, prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski, dr hab. Maciej Kandulski,
prof.

dr hab.

Michaª Karo«ski, prof.

UAM dr hab.

Krystyna Katulska,

prof. dr hab. Jerzy K¡kol, prof. UAM dr hab. Maria Korcz, prof. dr hab.
Ireneusz Kubiaczyk, prof. dr hab. Tomasz uczak, prof. dr hab. Wacªaw
Marzantowicz, prof. dr hab. Mieczysªaw Mastyªo, dr hab. Artur Michalak,
prof.

dr hab.

Roman Murawski, prof.

prof.

UAM dr hab.

UAM dr hab.

Krzysztof Pawaªowski, prof.

Marek Nawrocki,

UAM dr hab.

Tomasz

Schoen, prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak, prof. UAM dr hab. Andrzej
Soªtysiak, prof. UAM dr hab. Stanisªaw Stoi«ski, prof. dr hab. Stanisªaw
Szua, prof. UAM dr hab. Tomasz Szulc, dr hab. Jerzy Szyma«ski, prof.
UAM dr hab. Wiesªaw liwa, prof. UAM dr hab. Kazimierz wirydowicz,
prof. dr hab. Zygmunt Vetulani, prof. UAM dr hab. Marek Wisªa, prof.
UAM dr hab. Maciej Wygralak.
W tym samym dniu odbyªo si¦ zebranie wyborcze nauczycieli akademickich
naszego Wydziaªu nie maj¡cych stopnia doktora habilitowanego.
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W czasie tego zebrania wybrano dra Wiesªawa Kurca do Kolegium Elektorów
Uniwersytetu.
Do Wydziaªowego Kolegium Elektorów wybrano dr Izabel¦ Bondeck¡-Krzykowsk¡, dra Romana Czarnowskiego, dr Aldon¦ Dutkiewicz, dra Krzysztofa
Dyczkowskiego, dra Michaªa Jasiczaka, dra Jana Kaczmarka, dra Macieja
Radziejewskiego, dr Ann¦ Ren-Kurc, dr Bernadet¦ Tomasz.
Na czªonków Rady Wydziaªu w kadencji 20082012 wybrano: dra Romana
Czarnowskiego, dra Krzysztofa Dyczkowskiego, dra Andrzeja Gaszaka, dra
Krzysztofa Górnisiewicza, dr Bernadet¦ Tomasz.

?

?

?

?

?

W dniu 4.03.2008 odbyªo si¦ zebranie wyborcze pracowników Wydziaªu nie
b¦d¡cych nauczycielami akademickimi.

W trakcie tego zebrania wybrano

elektorów do Wydziaªowego Kolegium Elektorów oraz czªonków Rady Wydziaªu w kadencji 20082012.
Czªonkami Wydziaªowego Kolegium Elektorów wybrano: El»biet¦ D¡browsk¡,
mgr Teres¦ Nowak oraz lic. El»biet¦ Skrzypczak.
Czªonkami Rady Wydziaªu zostali w wyniku wyborów: El»bieta D¡browska,
mgr Mirosªawa Hordziejewicz, mgr Magdalena Marcinkowska-Gaª¡zkiewicz,
mgr Teresa Nowak, lic. El»bieta Skrzypczak.

?

?

?

?

?

Na posiedzeniu w dniu 7.03.2008 Rada Wydziaªu powoªaªa komisj¦ w sprawie
nostrykacji dyplomu doktorskiego pani Ilony Iglewskiej-Nowak (wydanego
przez Uniwersytet w Poczdamie) w nast¦puj¡cym skªadzie: prof. UAM dr
hab. Leszek Skrzypczak (przewodnicz¡cy), prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk
(zast¦pca przewodnicz¡cego) oraz prof. dr hab. Wojciech Buszkowski, prof.
dr hab. Henryk Hudzik i prof. UAM dr hab. Andrzej Soªtysiak (czªonkowie).

?

?

?

?

?

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziaªu zaopiniowaªa pozytywnie wniosek
o zatrudnienie dra hab. Ryszarda Domana, kierownika pracowni Ekonometrii
Finansowej, na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
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?

?

?

?

?

Rada Wydziaªu zaopiniowaªa pozytywnie tak»e wniosek o przyznanie prof.
UAM drowi hab. Krzysztofowi Pawaªowskiemu z Zakªadu Geometrii i Topologii Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

?

?

?

?

?

Na posiedzeniu w dniu 7.03.2008 Dziekan prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki
zªo»yª sprawozdanie z wykonania bud»etu Wydziaªu w roku 2007. W gªosowaniu Rada Wydziaªu przyj¦ªa sprawozdanie.

?

?

?

?

?

Rada Wydziaªu uniewa»niªa swoj¡ wcze±niejsz¡ uchwaª¦ dotycz¡c¡ zasad
okresowej oceny nauczycieli akademickich i podj¦ªa decyzj¦ o kierowaniu si¦
w przyszªo±ci przy ocenach zasadami zawartymi w Statucie UAM.

?

?

?

?

?

Rada Wydziaªu przyj¦ªa uchwaª¦ rekrutacyjn¡ na studia pierwszego i drugiego
stopnia w roku akademickim 2009/2010.

?

?

?

?

?

Na posiedzeniu w dniu 7.03.2008 Rada Wydziaªu dokonaªa zmiany indywidualnego programu studiów studenta matematyki pana Rafaªa Siejakowskiego.

?

?

?

?

?

Rada Wydziaªu zobowi¡zaªa przedstawicieli Wydziaªu w Senacie UAM do
zgªoszenia postulatu podj¦cia przez Senat prac nad zmian¡ w Statucie UAM
zasad dotycz¡cych skªadu rad wydziaªu w nowej kadencji.

?

?

?

?







Cytat






?

Matematyka jest najpi¦kniejszym i najpot¦»niejszym tworem ducha ludzkiego.
Stefan Banach
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?

?

?

?

?

W Wydawnictwie Naukowym UAM ukazaª si¦ (pod redakcj¡ prof. dra hab.
Roman Murawskiego i prof. UAM dra hab. Kazimierza wirydowicza z Zakªadu Logiki Matematycznej) faksymilowy reprint pierwszego polskiego podr¦cznika logiki matematycznej, tzn.

Elementów logiki matematycznej

Jana

ukasiewicza (1929).

?

?

?

?







Z historii . . .






?

200 lat temu, 17.03.1808 zmarª w Lipsku Karl Friedrich Hindenburg
(urodziª si¦ 13.07.1741 roku w Dre¹nie). Po habilitacji uzyskanej w roku
1771 dziaªaª na Uniwersytecie we Lipsku, od 1781 jako profesor nadzwyczajny, a od 1786  jako profesor zwyczajny lozoi i zyki. Byª kilkakrotnie
dziekanem, a w roku 1792  rektorem. Zajmowaª si¦ kombinatoryk¡, teori¡
szeregów i liniowymi ukªadami równa«. Uzyskaª pewne interesuj¡ce wyniki
w zakresie kombinatoryki, stworzyª wªasn¡ szkoª¦ w tym zakresie, jednak»e
posªugiwanie si¦ skomplikowan¡ symbolik¡ spowodowaªo, »e utkn¡ª w formalizmach i nie zajmowaª si¦ aktualnie rozwa»anymi problemami. Wyra¹nie
przeceniaª znaczenie swoich wyników. Na uwag¦ zasªuguje jego synteza
wyników kombinatoryki (Lipsk 1800). Hindenburg byª wspóªwydawc¡ pierwszego specjalistycznego czasopisma matematycznego w Niemczech, a mianowicie 5 tomów Leipziger Magazin für Naturkunde, Mathematik, Ökonomie
(17811785). Razem z Johannem III Bernoullim wydaª 4 tomy Leipziger
Magazin für reine und angewandte Mathematik (17861788). W latach
17951800 wydaª (ju» samodzielnie) 11 zeszytów Archiv der reinen und angewandten Mathematik.
R.M.

?

?

?

?

?

W dniu 22.02.2008 prof. dr hab. Zygmunt Vetulani z Zakªadu Lingwistyki
Komputerowej i Sztucznej Inteligencji wygªosiª wykªad wydziaªowy pt. Czy
komputery mog¡ rozumie¢ czªowieka? Krótka prezentacja wybranych technik in»ynierii j¦zyka naturalnego na przykªadzie prac wªasnych.
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?
W dniu 29.02.2008 prof.

?

dr hab.

?

?

?

Przemysªaw Wojtaszczyk z Instytutu

Matematycznego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz z Instytutu
Matematyki Stosowanej i Mechaniki UNiwersytetu Warszawskiego wygªosiª
wykªad pt. Compressing sensing.

?

?

?

?

?

W dniu 22.02.2008 prof. UAM dr hab. Ryszard Urba«ski i dr Jerzy Grzybowski z Zakªadu Optymalizacji i Sterowania wygªosili wykªad w ramach
seminarium Zakªadu Teorii Ciaªa Staªego i seminarium wydziaªowego Wydziaªu Fizyki. Tytuª wykªadu brzmiaª: Zastosowanie przestrzeni Minkowskiego-Rådströma-Hörmandera do opisu wzrostu krysztaªów.

?

?

?

?

?

W dniach 2326.02.2008 go±ciem Zakªadu Matematyki Dyskretnej byª prof.
Mindaguas Bloznelis z Uniwersytetu w Wilnie (Litwa). Wygªosiª on wykªad
i prowadziª badania naukowe.

?

?

?

?

?

W dniach 1424.02.2008 go±ciem Zakªadu Metod Numerycznych byª prof.
Charles R. Johnson (The College of William and Mary, Williamsburg, USA).
Prof.

Johnson wygªosiª w dniu 21.02.2008 wykªad pt.

Determinantal in-

equalities. Ancient history and recent advances.

?

?

?

?

?

W dniach 15.0231.12.2008 go±ciem Wydziaªu b¦dzie dr Gayrat Matlatipov
z Uzbekistanu, który przebywa¢ na naszym Wydziale w ramach wspóªpracy
naukowej realizowanej poprzez program Unii Europejskiej Erasmus Mundus
External Cooperation Window.

?

?

?

?

?

Mgr Paweª Mleczko, sªuchacz Studium Doktoranckiego przy naszym Wydziale, przebywaª w dniach 410.02.2008 w Sewilli (Hiszpania), gdzie uczestniczyª
w konferencji.

?

?

?
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?

?

Prof.

UAM dr hab. Andrzej Soªtysiak z Zakªadu Analizy Matematycznej

przebywaª w dniach 421.02.2008 w Mexico City (Meksyk), gdzie prowadziª
badania naukowe i wygªosiª wykªad.

?

?

?

?

?

Dr Michaª Jasiczak z Zakªadu Analizy Matematycznej przebywaª w dniach
1015.02.2008 w Bonn (Niemcy), gdzie uczestniczyª w konferencji.

?

?

?

?

?

Dr hab. Jerzy Szyma«ski z Zakªadu Matematyki Dyskretnej przebywaª w ramach wspóªpracy naukowej na Uniwersytecie w Aveiro (Portugalia).

?

?

?

?

?

Prof. UAM dr hab. Tomasz Kubiak z Zakªadu Teorii Funkcji Rzeczywistych
uczestniczyª w dniach 1117.02.2008 w 29th

Theory

Linz Seminar on Fuzzy Set

w Linzu (Austria).

?
ERRATA: w numerze 138

?

?

?

?

Informatora Wydziaªowego

tuª rozprawy doktorskiej mgra Pawªa Misiorka.

bª¦dnie podano ty-

Tytuª powinien brzmie¢:

Zachowanie rzadkich skªadowych w grafowym procesie losowym w pobli»u
punktu krytycznego.

Opracowanie Informatora: Roman Murawski (rmur@amu.edu.pl)

http://web.wmi.amu.edu.pl
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