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Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk przyznał prof. drowi hab.
Stanisławowi Gawiejnowiczowi nagrodę za Wybitną Monografię z Zakresu
Informatyki im. Profesora Zdzisława Pawlaka. Prof. Gawiejnowicz otrzymał tę nagrodę za monografię Models and Algorithms of Time-Dependent
Scheduling, Springer Verlag, Berlin 2020.
?

?

?

?

?

Z końcem lutego 2021 prof. dr hab. Maciej Wygralak skończył pracę na
naszym wydziale i przeszedł na emeryturę. JM Rektor UAM prof. dr hab.
Bogumiła Kaniewska nadała mu status profesora-seniora.
?

?

?

?

?

Z końcem marca 2021 pani Elżbieta Dąbrowska-Kąkol kończy pracę na naszym wydziale i przechodzi na emeryturę.
?

?

?

?

?

W dniu 29.03.2021 odbyła się (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – platforma Microsoft Teams) publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgra Piotra Mizerki. Tytuł rozprawy brzmiał “Excluding and constructing of exotic group actions on spheres”. Jej promotorem był prof. dr hab.
Krzysztof Pawałowski, a recenzentami prof. dr hab. Andrzej Szczepański
(Uniwersytet Gdański) i prof. dr hab. Robert Wolak (Uniwersytet Jagielloński).
?

?

?

?

?

Na posiedzeniu w dniu 30.03.2021 Rada Naukowa dyscyplin matematyka
i informatyka wyznaczyła dr hab. inż. Katarzynę Filipiak (Politechnika
Poznańska) na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgrowi Mateuszowi Johnowi (Zakład Zastosowań Matematyki, Instytut
Matematyki, Politechnika Poznańska).
?

?

?
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Na tym samym posiedzeniu Rada Naukowa wyznaczyła prof. dra hab. Macieja Wygralaka na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia
doktora mgrowi Miłoszowi Makowskiemu.
?

?

?

?

?

Rada Naukowa powołała nasteęujących recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Moniki Mokrzyckiej:
• prof. dr hab. Roman Zmyślony (Uniwersytet Zielonogórski),
• prof. dr hab. Radosław Kala (Uniwersytet Przyrodniczy Poznań).
Rada powołała także komisję doktorską w następującym składzie:
• prof. dr hab. Jerzy Jaworski – przewodniczący,
• prof. UAM dr hab. Waldemar Wołyński – zastępca przewodniczącego,
• dr hab. inż. Katarzyna Filipiak (Politechnika Poznańska) – promotor,
• prof. dr hab. Tomasz Łuczak – członek,
• prof. UAM dr hab. Tomasz Górecki – członek,
• prof. dr hab. Roman Zmyślony (Uniwersytet Zielonogórski) – recenzent,
• prof. dr hab. Radosław Kala (Uniwersytet Przyrodniczy Poznań) –
recenzent.
?

?

?

?

?

Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 30.03.2021 zatwierdziła listę wykładów specjalistycznych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej UAM na rok akademicki 2021/2022.
?

?

?
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Cytat

Gdy czytać wspomnienia czy (auto)biografie wielkich matematyków, rzuca
się w oczy uderzające podobieństwo przeżyć w czasie aktu tworzenia: długi,
nieraz lata trwający okres wytężonej pracy, koncentracji, medytacji ... Nieudane próby, w końcu porzucenie tematu ... Potem nagłe olśnienie, objawienie: błyskawiczne zobaczdenie związków i zarysów teorii. Takich przeżyć
nawet najwięksi matematycy mieli najwyżej kilka w swoim życiu. Związane
z tym było zawsze uczucie szczęścia, wdzięczności za ten niezasłużony dar.
Potrzeba jednak jeszcze wiele pracy, by inspirację, iluminację przekształcić
w formę przyjętą za dowód matematyczny. Jak powiedział David Hilbert:
„75% geniuszu to pracowitość”. Patrzącemu z zewnątrz ta twórczość wydać
się może czasem opętaniem, od którego nie ma ucieczki. Czym się to różni od
manii czy obłędnej idée fixe? Jedynie owocem! Choć może maniaka nie tak
trudno odróżnić od prawdziwego inspirowanego twórcy – maniak zwykle nie
zna obecnego stanu badań, nie chce się uczyć, często jest nawet niezdolny:
nie potrafi zrozumieć dłuższego dowodu matematycznego. Poprzestaje na
definicjach, które wydają mu się nową teorią.
Krzysztof Maurin, Odczyty w Castel Gandolfo, Wyd. UW, Warszawa 2020, s. 24–25
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Jej Magnificencja Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska wydała
w dniu 26.03.2021 komunikat w sprawie funkcjonowania uczelni w okresie
od 29 marca do 10 kwietnia 2021 r. nastepującej treści:
„W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021
r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.
2021 poz. 546) oraz zarządzeniem nr 52/2020/2021 Rektora Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie
działania Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze letnim roku akademickiego
2020/2021 ustala się, co następuje:
• Kierownik jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika niebędącego nauczycielem akademickim (pracownicy administracyjni, badawczoi inżynieryjno-techniczni, informatyczni, działalności wydawniczej i poligraficznej oraz pracownicy biblioteczni) udziela w okresie od 29 marca
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do 9 kwietnia 2021 r. pracownikowi, bez konieczności uzyskania jego
zgody i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych
(zaległy urlop wypoczynkowy), kierując się następującymi zasadami: w
siedzibie uczelni praca jest świadczona wyłącznie w zakresie koniecznym
dla zapewnienia ciągłości wykonywania zadań niezbędnych dla funkcjonowania jednostki, w siedzibie uczelni w pierwszej kolejności pracę
świadczą pracownicy bez zaległości urlopowych, pracownicy, którym nie
udzielono zaległego urlopu wypoczynkowego oraz nie świadczą pracy w
siedzibie uczelni, wykonują pracę w trybie zdalnym, pracownicy obsługi
świadczą pracę w siedzibie uczelni zgodnie z harmonogramem czasu
pracy.
• W okresie od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. zawiesza się wykonanie
decyzji rektora dopuszczających możliwość prowadzenia kształcenia w
siedzibie uczelni lub poza siedzibą (filia). Kształcenie prowadzi się wyłącznie w formie zdalnej.
• W okresie od 29 marca do 10 kwietnia 2021 r. wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Biblioteki Uniwersyteckiej oraz bibliotek jednostek organizacyjnych. W wymienionych dniach nie będą czynne czytelnie, natomiast wypożyczalnia Biblioteki Uniwersyteckiej będzie czynna
od 13:00 do 17:00, a wypożyczalnie książek bibliotek jednostek organizacyjnych (wydziałowych) będą działały w godz. 10:00-14:00. Usługi
w zakresie skanowania materiałów bibliotecznych, będą świadczone na
dotychczasowych zasadach.
• W okresie od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. obiekty sportowe Uniwersytetu będą udostępniane wyłącznie w przypadku sportu zawodowego
w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),
lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających
sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy.”
?

?

?
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W związku z Komunikatem JM Rektor UAM z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie funkcjonowania Uczelni w okresie od 29 marca do 9 kwietnia 2021 dziekan prof. UAM dr hab. Krzysztof Dyczkowski podjął decyzję o zamknięciu
budynku dla osób spoza wydziału. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach wejście osoby z zewnątrz na teren budynku wydziału będzie możliwe
po uprzednim uzyskaniu zgody dziekana. Prośbę o zgodę na wejście do budynku należy kierować mailem na adres magdalena.sadowska@amu.edu.pl.
Dziekan postanowił również, że:
• Niedozwolone są jakiekolwiek formy kształcenia (w tym konsultacje ze
studentami) w trybie kontaktowym.
• Nauczyciele akademiccy nadal mają możliwość korzystania ze swoich
pokojów na wydziale bez konieczności zgłaszania potrzeby wejścia do
budynku.
• Wypożyczalnia wydziałowa będzie czynna w terminach i godzinach podanych w komunikacie wysłanym przez mgr Zdzisławę Gierszal.
• Pracownicy administracyjni wydziału zostali w miarę możliwości skierowani na urlopy bądź na pracę zdalną, dlatego w okresie od 29.03 do 9.04
należy sie kontaktować głównie drogą mailową, a wizyty bezpośrednie
w działach administracyjnych ograniczyć do niezbędnego minimum.
• Wszystkie dokumenty, w razie konieczności, należy składać w sekretariacie i będą one przekazywane do odpowiednich osób odpowiedzialnych
za ich obsługę.
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?

?

?
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W okresie od 29.03.2021 do 10.04.2021 czytelnia Biblioteki Wydziału Matematyki i Informatyki będzie zamknięta. Wypożyczalnia będzie działać
w godzinach 10:00–14:00. Usługi w zakresie skanowania materiałów bibliotecznych, będą świadczone na dotychczasowych zasadach.
?

?

?

?
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Jej Magnificencja Rektor UAM skierowała w dniu 1.03.2021 pismo do przewodniczącego Komisji Ewaluacji Nauki w sprawie wykazu czasopism opublikowanego w dniu 9.02.2021 przez Ministra Edukacji i Nauki. W załączniku
do tego pisma zaprezentowano listę czasopism wydawanych na UAM, którym
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nie zwiększono liczby punktów mimo, że spełniają one wymagane kryteria.
Wśród tych czasopism znalazło się także Functiones et Approximatio wydawane na naszym wydziale.
?

?

?

?

?

W dniu 16.03.2021 kolegium rektorsko-dziekańskie UAM przyjęło nastepujące stanowisko skierowane do Ministra Edukacji i Nauki:
„Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w pełni popiera stanowisko Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydium Konferencji
Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także innych uczelni i gremiów, które wypowiedziały się krytycznie wobec zmian wprowadzonych w wykazie czasopism,
stanowiącym podstawę ewaluacji dyscyplin naukowych w roku 2022.”
?

?

?

?

?

Jej Magnificencja Rektor UAM poinformowała na posiedzeniu Rady Dziekanów, że w tym roku – podobnie, jak w roku ubiegłym – absolutorium się
niestety nie odbędzie.
?

?

?

?

?

Laureatką III edycji Konkursu im. Edyty Szymańskiej została dr hab. Iwony
Chlebickiej z Uniwersytetu Warszawskiego.
Wyróżnienia otrzymały:
• Anna Szymusiak (Uniwersytet Jagielloński),
• Karolina Okrasa (Politechnika Warszawska),
• Dominika Pilarczyk (Politechnika Wrocławska),
• Justyna Szpond (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).
Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce ufundowało nagrodę specjalną dla uczestniczek III edycji konkursu. Nagrodę tę otrzymała dr Agnieszka Hejna z Uniwersytetu Wrocławskiego.
W dniu 25.03.2021 odbyła się (na platformie Microsoft Teams) uroczystość „wręczenia” nagrody oraz wyróżnień. Laureatka wygłosiła wykład pt.
„Bardzo słabe rozwiązania równań różniczkowych”.
?

?

?
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W dniu 16.03.2021 odbyło się kolejne zdalne spotkanie dla młodzieży z cyklu
„Po indeks z Pitagorasem”. Dr Bartłomiej Bzdęga wygłosił wykład pod
tytułem „O podziale kwadratu na kwadraty”.
Odbywające się w bieżącym roku akademickim wykłady dla młodzieży
są współfinansowane z projektu „Matematyka ma MOC! – popularyzacja
nauk matematycznych na WMiI UAM w Poznaniu”.
?

?

?

?
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Zakończyła się rekrutacja na informatykę, studia II stopnia. Dokumenty
złożyło 148 osób na studia stacjonarne i 84 osoby na studia niestacjonarne.
Liczba osób przyjętych na dzień 8.03.2021 to: 74 osoby na studiach stacjonarnych, 32 osoby na studiach niestacjonarnych.
?

?

?

?
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Kolejna edycja Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki odbędzie się na naszym uniwersytecie w dniu 09.11.2021 (wydarzenia online) i w dniu rektorskim 15.11.2021 (wydarzenia tradycyjne).
Z powodu niejasnej sytuacji pandemicznej Komitet Centralny Festiwalu
optymistycznie zakłada, że w listopadzie będziemy mogli przeprowadzić Festiwal w normalnym trybie, choć nie jest to jeszcze do końca pewne.
?

?

?

?

?

Budowa Centrum Szyfrów Enigma im. M. Rejewskiego, J. Różyckiego,
H. Zyglaskiego dobiega końca. Muzeum, które niebawem będzie mieściło
się w Collegium Martineum UAM, ma już szefa. Został nim Piotr Bojarski, poznański pisarz, wieloletni dziennikarz Gazety Wyborczej i redaktor
odpowiedzialny za Poznańskie Archiwum Historii Mówionej.
?

?

?

?
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Rozpoczęła działanie strona internetowa Szkoły Nauk Ścisłych UAM. Można
ją znaleźć pod adresem https://sci.amu.edu.pl.
?

?

?

?
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Przyjęto plan remontow UAM. W jego ramach nasz wydział otrzyma 660 tys.
złotych. W związku z tym zacznie się remont elewacji budynku B, przeprowadzone zostaną naprawy dachu i sufitu łącznika oraz liczne drobne remonty.
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Na łamach Życia Uniwersyteckiego znaleźć można w numerze marcowym
wywiad z drem inż. Michałem Renem, laureatem nagrody dla najlepszego
dydaktyka Praeceptor Laureatus. W numerze kwietniowym natomiast znajdziemy wywiad z drem Markiem Kalubą, który razem z prof. Dawidem
Kielakiem (Oxford University) i prof. Piotrem Nowakiem (Instytut Matematyczny PAN) rozwiązał problem dotyczący symetrii wszystkich symetrii,
wypowiedź prof. dra hab. Leszka Skrzypczaka o strategii w realizacji projektu ID-UB UAM oraz dra Bartłomieja Przybylskiego o 123 dniach cyfryzacji na naszym wydziale.

Opracowanie Informatora: Roman Murawski (rmur@amu.edu.pl)
http://info.wmi.amu.edu.pl
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