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Do u»ytku wewn¦trznego

INFORMATOR WYDZIAOWY

Wydziaª Matematyki i Informatyki UAM, ul. Umultowska 87, 61614 Pozna«


 kwiecie« 2013



Na posiedzeniu Rady Wydziaªu w dniu 22.03.2013 prodziekan ds. studiów
stacjonarnych dr Roman Czarnowski wr¦czyª dyplomy studentom, którzy
otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy»szego oraz stypendia
JM Rektora UAM. Stypendia Ministra otrzymali: Paweª Jassem oraz ukasz
Kalinowski, stypendia Rektora za±: ukasz Kalinowski, Bazyli Klockiewicz,
ukasz Nizioª, Przemysªaw Pela i Piotr Zdanowicz.

?

?

?

?

?

Rada Wydziaªu na posiedzeniu w dniu 22.03.2013 zaopiniowaªa pozytywnie
przedªu»enie stypendium habilitacyjnego dr Izabeli Bondeckiej-Krzykowskiej
(Zakªad Logiki Matematycznej).

?

?

?

?

?

Rada Wydziaªu przyj¦ªa uchwaª¦ w sprawie wyra»enia zgody na rozszerzenie
programu kwalikacyjnych studiów podyplomowych z matematyki realizowanych w ramach projektu PO KL 1/9.4/11 w Koszalinie.

?

?

?

?

?

W dniu 22.03.2013 odbyªy sie dwa wykªady przedhabilitacyjne.

Wygªosili

je:

•

dr Paweª Foralewski (Zakªad Teorii Przestrzeni Funkcyjnych)  Uogólnione i klasyczne przestrzenie Orlicza-Lorentza,

•

dr Janusz Janiszewski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)  Pakowanie i pokrywanie trójk¡tami, prostok¡tami i prostopadªo±cianami.

?

?

?

?

?

Na posiedzeniu w dniu 22.03.2013 Rada Wydziaªu dopu±ciªa dra Andrzeja
Dudka do kolokwium habilitacyjnego.
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?

?

?

?

?

Na tym samym posiedzeniu Rada wyraziªa zgod¦ na przeprowadzenie post¦powania habilitacyjnego dra Pawªa Foralewskiego (Zakªad Teorii Przestrzeni
Funkcyjnych) oraz powoªaªa nast¦puj¡cych trzech czªonków komisji habilitacyjnej: prof. UAM dr hab. Marek Wisªa (sekretarz), prof. dr hab. Anna
Kami«ska (University of Memphis, USA; recenzent), prof. dr hab. Witold
Wnuk (czªonek).

?

?

?

?

?

W dniu 22.03.2013 Rada Wydziaªu powoªaªa nast¦puj¡cych trzech czªonków
w post¦powaniu habilitacyjnym dra Janusza Januszewskiego: prof. UAM dr
hab. Tomasz Kubiak (sekretarz), dr hab. Krzysztof Przesªawski (Uniwersytet Zielonogórski; recenzent), dr hab. Jerzy Grzybowski (czªonek).

?

?

?

?

?

Rada Wydziaªu wszcz¦ªa w dniu 22.03.2013 przewód doktorski mgr Sylwii
Antoniuk, sªuchaczki rodowiskowego Studium Doktoranckiego z Nauk Matematycznych. Rada zatwierdziªa temat rozprawy doktorskiej, który brzmi:
Sharp threshold functions for some properties, wyraziªa zgod¦ na przedstawienie rozprawy w j¦zyku angielskim i powoªaªa na promotora prof. dra
hab. Tomasza uczaka. Rada wyznaczyªa tez nast¦puj¡cy zakres egzaminów
doktorskich: dyscyplina podstawowa  matematyka dyskretna, dyscyplina
dodatkowa  historia matematyki, j¦zyk obcy  angielski.

?

?

?

?

?

Na posiedzeniu w dniu 22.03.2013 Rada Wydziaªu wszcz¦ªa przewód doktorski mgr Katarzyny Mieczkowskiej, sªuchaczki Studium Doktoranckiego
przy naszym wydziale. Rada zatwierdziªa temat rozprawy doktorskiej, który
brzmi: Metching in hypergraphs, wyraziªa zgod¦ na przedstawienie rozprawy w j¦zyku angielskim i powoªaªa na promotora prof. dra hab. Tomasza
uczaka. Rada wyznaczyªa te» nast¦puj¡cy zakres egzaminów doktorskich:
dyscyplina podstawowa  matematyka dyskretna, dyscyplina dodatkowa 
historia matematyki, j¦zyk obcy  angielski.

?

?

?
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?

?

?

?

?

?

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziaªu wszcz¦ªa przewód doktorski
mgra Grzegorza Taberskiego.

Rada zatwierdziªa temat rozprawy doktor-

skiej, który brzmi: Parcing heurystyczny dla gramatyk szyku swobodnego
i powoªaªa na promotora prof. dra hab. Zygmunta Vetulaniego. Rada wyznaczyªa te» nast¦puj¡cy zakres egzaminów doktorskich: dyscyplina podstawowa  teoria algorytmów i lingwistyka obliczeniowa, dyscyplina dodatkowa
 historia matematyki, j¦zyk obcy  angielski.

?

?

?

?







 Cytat





?

Historia czyni czªowieka m¡drym, poezja dowcipnym, a matematyka subtelnym.

Francis Bacon

?

?

?

?

?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy»szego przyznaªo naszemu wydziaªowi
dotacje na dziaªalno±¢ statutow¡ w roku 2013 w wysoko±ci 923 590 zª. Dotacja ta jest ni»sza od dotacji z roku poprzedniego o okoªo 19 % (sic!)



w roku 2012 dotacja wynosiªa 1 140 000 zª, a w roku 2011  1 300 000 zª.
Dodajmy, »e wydziaª posiada najwy»sz¡ kategori¦.

?

?

?

?

?

W dniu 11.03.2013 odbyª si¦ w V Liceum Ogólnoksztaªc¡cym Festiwal Matematyki, Informatyki i Architektury. Wydziaª nasz zaprezentowaª w ramach
tego festiwalu 5 prelekcji.

?

?

?

?

?

W dniu 10.04.2013 odb¦dzie sie na naszym wydziale kolejny Festiwal Nauki
i Sztuki.

?

?

?

?

?

W Wydawnictwie Naukowym UAM ukazaªa si¦ ksi¡»ka dr Izabeli BondeckiejKrzykowskiej, pt. Historia oblicze«. Od rachunku na palcach do maszyny

analitycznej (Pozna« 2012, ss. 235).
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?

?

?

?

?

W dniu 6.03.2013 odbyª si¦ kolejny wykªad z cyklu Wykªadów Otwartych
Wielowymiarowe metody statystyczne organizowanego przez Oddziaª Pozna«ski Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Pozna«skie Towarzystwo
Przyjacióª Nauk i nasz wydziaª.

Wykªad pt.

Analiza skupie« wygªosili

dr Tomasz Górecki oraz dr Waldemar Woªy«ski.

?

?

?

?

?

W dniu 7.03.2013 odbyª si¦ kolejny wykªad Koªa Naukowego Systemu TeX
TeXUAM pt.
Michaª Ren.

Jak zacz¡¢ z LaTeXem pod Windows.

Wygªosiª go dr

Tematem wykªadu byªa instalacja i konguracja dystrybucji

MikTeX oraz przykªadowy, pierwszy dokument. Bie»¡ce informacje o pracach Koªa mo»na znale¹¢ na stronie

?

?

http://tex.wmi.amu.edu.pl/
?

?







Z historii . . .






.

?

50 lat temu, 12.04.1963 roku zmarª w Warszawie Kazimierz Ajdukiewicz
(urodziª si¦ 12.12.1890 roku w Tarnopolu). Studiowaª lozo¦, zyk¦ i matematyk¦ na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W roku 1912 uzyskaª
stopie« naukowy doktora  promotorem rozprawy doktorskiej byª Kazimierz
Twardowski. W 1913 zdaª egzamin pa«stwowy na nauczyciela matematyki
w szkole ±redniej. W latach 19131914 kontynuowaª studia na uniwersytecie
w Getyndze, gdzie sªuchaª wykªadów Edmunda Husserla, Leonarda Nelsona
i Davida Hilberta. Pogl¡dy tego ostatniego wywarªy znaczny wpªyw na Ajdukiewicza, co ujawniªo si¦ m.in. w jego rozprawie habilitacyjnej. Z chwil¡
wybuchu I wojny ±wiatowej zostaª powoªany do armii austriackiej, a w 1915
wysªany na front wªoski. W pa¹dzierniku 1918 obj¡ª w Krakowie w imieniu Wojska Polskiego dowództwo baterii, a potem  poci¡gu pancernego. Do
wrze±nia 1919 uczestniczyª w walkach w okolicach Lwowa.

W roku 1920

braª udziaª w wojnie polsko-rosyjskiej. W latach 19191922 pracowaª jako
nauczyciel w gimnazjum lwowskim, a jednocze±nie prowadziª badania naukowe. W roku 1921 habilitowaª si¦ na Wydziale Filozocznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 19221925 wykªadaª jako docent prywatny na
uniwersytecie we Lwowie oraz uczyª w lwowskich szkoªach ±rednich. W roku
1925 zostaª profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1928 byª profesorem uniwersytetu we Lwowie. W latach 19401941 wykªadaª psychologi¦ we
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Lwowskim Pa«stwowym Instytucie Medycznym. W czasie okupacji niemieckiej pracowaª jako ksi¦gowy, a jednocze±nie byª czynny w tajnym nauczaniu.
W latach 19441945 kierowaª Katedr¡ Fizyki Uniwersytetu Iwana Franki
we Lwowie. W roku 1945 obj¡ª Katedr¦ Teorii i Metodologii Nauk w Uniwersytecie Pozna«skim, gdzie te» w latach 19481952 piastowaª stanowisko
rektora. W roku 1954 przeniósª si¦ na Uniwersytet Warszawski.
Ajdukiewicz pracowaª naukowo przede wszystkim w zakresie semiotyki,
epistemologii i ogólnej metodologii nauk. Bliski byª mu zawsze antyirracjonalizm i empiryzm. Byª autorem wa»nych i cenionych podr¦czników.

R.M.

?

?

?

?

?

W miesi¡cu marcu 2013 roku go±cili na naszym wydziale:

•

1.03.201328.02.2014  mgr Nelson Antonio Silva, Brazylia, Sao Paulo,
Universidade de Sao Paulo (opiekun: prof. dr hab. Wacªaw Marzantowicz, Zakªad Geometrii i Topologii),

•

39.03.2013  prof.

Michael Langenbruch, Niemcy, Oldenburg, Carl

von Ossietzky Universität Oldenburg (opiekun: prof.

dr hab. Paweª

Doma«ski, Zakªad Analizy Funkcjonalnej),

•

1521.03.2013  prof. Susumu Yamasaki, Japonia, Okayama, Okayama
University, Department of Computer Science (opiekun: prof. dr hab.
Zbigniew Palka, Zakªad Algorytmiki i Programowania),

•

1922.03.2013  prof. Francesco Veneziano, Niemcy, Getynga, GeorgAugust-Universität Göttingen (opiekun: dr Piotr Rzonsowski, Zakªad
Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej),

•

2128.03.2013  prof.

Fabien Pazuki, Francja, Bordeaux, Institut de

Mathématiques de Bordeaux 1 (opiekun: mgr Bartosz Naskr¦cki, Zakªad Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej).

?

?

?

?

?

W dniu 19.03.2013 prof. Susumu Yamasaki (Okayama University, Japonia)
wygªosiª wykªad pt. Action structure specication and algebraic aspect.
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?

?

?

?

?

W dniu 20.03.2013 prof. Francesco Veneziano (Universität Göttingen, Getynga, Niemy) wygªosiª wykªad pt. Torsion-anomalous intersections.

?

?

?

?

?

W dniu 25.03.2013 prof. Fabien Pazuki (Uniwersytet w Bordeuax, Francja)
wygªosiª wykªad pt. Local components for heights on abelian varieties.

?

?

?

?

?

W miesi¡cu marcu 2013 odbyªy si¦ nast¦puj¡ce wyjazdy pracowników naszego wydziaªu:

•

321.03.2013  prof. dr hab. Jerzy K¡kol, Izrael, Tel Aviv, University
of Beer Sheva  badania wspólne z prof. Leidermanem,

•

616.03.2013  prof. UAM dr hab. Tomasz Kubiak, Niemcy, Minden,
Uniwersytet Wuppertal  wspóªpraca naukowa,

•

1723.03.2013  mgr Bartosz Naskr¦cki, Wielka Brytania, Warwick,
University of Warwick  konferencja Explicit Methods for Modular Forms.

?

?

?

?







Notatka





?

6TH CONGRESS OF MATHEMATICS

W KRAKOWIE

Szósty Europejski Kongres Matematyki ( 6th European Congress of Mathematics) odbyª si¦ w Krakowie w dniach od 2 do 7 lipca 2012 roku. Braªo w

nim udziaª 982 zarejestrowanych uczestników z wielu krajów Europy, a tak»e
innych kontynentów. Poprzednie Europejskie Kongresy Matematyki odbyªy
si¦ w Pary»u, Budapeszcie, Barcelonie, Stockholmie, Amsterdamie kolejno
co cztery lata od 1992 do 2008 roku. Nast¦pny ECM b¦dzie w Berlinie w
2016 roku.
Odbyªo si¦ 9 plenarnych wykªadów godzinnych na 10 zgªoszonych, gdy»
wykªad Gromowa nie odbyª si¦ ze wzgl¦du na zªy stan zdrowia prelegenta.
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W±ród wykªadowców plenarnych byª profesor Tomasz uczak z naszego wydziaªu, który wygªosiª wykªad Threshold behaviour of random discrete structures, jako jedyny prelegent plenarny z Polski.
Byªo te» 35 zaproszonych wykªadów 45 minutowych ( invited lectures),
które odbywaªy si¦ równolegle, (Sªawomir Koªodziej IM UJ oraz Piotr niady
UWr i IM PAN) oraz 10 zaproszonych 45 minutowych wykªadów laureatów
nagród EMS dla mªodych matematyków. Przypomnijmy, »e w 1992 w Pary»u, mªodziutki wówczas, Tomasz uczak zostaª nagrodzony tak¡ nagrod¡.
Dodajmy, »e w 1996 w czasie 2 ECM Grigorij Perelman zostaª tak»e uhonorowany tak¡ nagrod¡, ale ju» wtedy nie odebraª tej nagrody, tak jak 10 lat
pó¹niej w Madrycie Medalu Fieldsa. W±ród laureatów tych nagród poªowa
pracuje w USA.
W ramach programu naukowego 6ECM odbyªy si¦ 24 Mini-Sympozja
(35 wykªadowców w ka»dym) wyselekcjonowane z okoªo 60 wniosków przez
Komitet Naukowy 6ECM, w±ród nich 8, w których organizatorem lub wspóªorganizatorem byª matematyk z Polski. Z Wydziaªem Matematyki i Informatyki UAM mo»na zwi¡za¢ jedno Mini-Sympozjum: Arithmetic Geometry,
którego organizatorami byli Wojciech Gajda (UAM) i Samir Siksek (University of Warwick).
Odbyªo si¦ 13 specjalnych sesji tematycznych, w których swoje referaty
przedstawiali uczestnicy tych sesji w liczbie od kilku do kilkunastu, zaproszeni przez organizatorów sesji lub zgªaszaj¡cy si¦ sami. Wydziaª Matematyki i Informatyki UAM reprezentowany byª przez sesj¦ Combinatorics,
któr¡ organizowali: Jarosªaw Grytczuk (UJ), Michaª Karo«ski (UAM), Mariusz Wo¹niak (AGH), a UAM (zycy) tak»e przez sesj¦ Integrable Systems
zorganizowan¡ przez Macieja Bªaszaka (UAM).
Przed i po 6ECM odbyªo si¦ 30 konferencji maj¡cych status 6ECM
satelite meeting, z tego w organizacji trzech uczestniczyli pracownicy naszego

wydziaªu:

•

Algebraic and Arithmetic Geometry (Kraków; W. Gajda),

•

Fuctions Spaces X (Pozna«; J. Musielak, H. Hudzik. L. Skrzypczak,
M. Wisªa, P. Foralewski, R. Kaczmarek (sekretarz), W. Kowalewski),

•

Algebraic K-theory and Arithmetic (B¦dlewo; G. Banaszak).
Warto zaznaczy¢, »e organizatorzy 6ECM dostali od Fundacji na rzecz

Nauki Polskiej i EMS dotacje w wysoko±ci po ok. 100 000 zª. Pieni¡dze te

7

nale»aªo rozdzieli¢ na granty na snansowanie uczestnictwa w 6ECM, do
czego nale»aªo rozpatrze¢ kilkaset poda«, aby wyªoni¢ okoªo 200 nagrodzonych tymi grantami. T¦ »mudn¡, maªo widoczn¡, a jak»e potrzebn¡ prac¦
wykonaª Specjalny Zespól 6ECM ds. Grantów pod kierunkiem profesora Roberta Wolaka (IM UJ), a jego czªonkiem z naszego wydziaªu byª profesor
Jerzy Jaworski.
Na koniec: W±ród czªonków Komitetu Organizacyjnego 6 ECM byª te»
przedstawiciel naszego wydziaªu  Wacªaw Marzantowicz, który byª odpowiedzialny za imprezy naukowe towarzysz¡ce 6ECM. Sama selekcja plenarnych
i zaproszonych prelegentów oraz minisympozjów byªa dokonywana przez Komitet Naukowy 6ECM, ale korespondencja i organizacja, a zwªaszcza zach¦canie do organizacji tych imprez byªo domen¡ Komitetu Organizacyjnego.
Specjalne sesje tematyczne byªy oryginalnym pomysªem lokalnych organizatorów, st¡d i ich formalna akceptacja byªa dokonywana przez Komitet Organizacyjny.

Prof. dr hab. Wacªaw Marzantowicz

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

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