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Do u»ytku wewn¦trznego

INFORMATOR WYDZIAOWY

Wydziaª Matematyki i Informatyki
 UAM, ul. Umultowska 87, 61614 Pozna«
listopad 2006



W dniu 12.10.2006 odbyªy si¦ na naszym Wydziale wykªady zorganizowane
w ramach IX Festiwalu Nauki i Sztuki. Zaprezentowano osiem wykªadów:

•

dr Jerzy Grzybowski i prof. dr hab. Ryszard Urba«ski  Dodawanie,
odejmowanie i skracanie zbiorów wypukªych,

•

mgr Donata D¦bicka i mgr Tomasz Karolak  Kiedy kwadrat jest
koªem, czyli o ró»nych metrykach,

•

prof. dr hab. Zygmunt Vetulani, dr Jacek Marciniak, Piotr Kozªowski,
Piotr Olejniczak i Piotr Wybra«ski  E-learning:

technologia i zas-

tosowania,

•

prof.

dr hab. Zygmunt Vetulani, dr Maciej Liso«, Marcin Jaskul-

ski, Marcin J¦draszczyk  RoboCup jako wyzwanie dla sztucznej inteligencji,

•

dr Krzysztof Jassem i mgr Tomasz Kowalski  Tªumaczenie tekstów:
czªowiek, komputer czy razem?,

•

mgr Michaª Ren i prof. UAM dr hab. Jerzy Jaworski  Podpis elektroniczny,

•

dr Anna Ren-Kurc, dr Barbara Koªodziejczak i mgr Tomasz Piªka 
XML. Automatyzacja wymiany informacji,

•

prof. UAM dr hab. Krzysztof Pawaªowski  Odwracanie sfery na drug¡
stron¦.

W wykªadach uczestniczyªo okoªo 700 osób.

?

?

?

?

?

W dniu 23.10.2006 odbyªa si¦ publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr
Iwony Janickiej, sªuchaczki Studium Doktoranckiego naszego Wydziaªu. Tytuª rozprawy brzmiaª:

Estymacja w wielowymiarowych modelach meta-

analizy. Jej promotorem byª prof. dr hab. Mirosªaw Krzy±ko, a recenzentami prof. UAM dr hab. Krystyna Katulska i prof. dr hab. Roman Zmy±lony
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(Uniwersytet Zielonogórski).

W wyniku obrony komisja postanowiªa wys-

t¡pi¢ do Rady Wydziaªu z wnioskiem o nadanie mgr I. Janickiej stopnia
naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

?

?

?

?

?

W dniu 27.10.2006 odbyªo si¦ nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydziaªu,
w ramach którego miaªy miejsce dwa kolokwia habilitacyjne: dra Pawªa Kolwicza z Instytutu Matematyki Politechniki Pozna«skiej i dra Artura Michalaka z Zakªadu Analizy Funkcjonalnej naszego Wydziaªu.
Dr P. Kolwicz przedstawiª rozpraw¦ habilitacyjn¡ pt.

O geometrii na-

wi¡zuj¡cej do metrycznych teorii punktu staªego w niektórych klasycznych
przestrzeniach Banacha.

Jej recenzentami byli:

prof.

dr hab. Czesªaw

Bessaga (Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego), prof. dr hab.
Kazimierz Goebel (Instytut Matematyki Uniwersytetu Marii Curie-Skªodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Aleksander Peªczy«ski (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) i prof.

dr hab. Mieczysªaw

Mastyªo (Wydziaª Matematyki i Informatyki UAM). W wyniku kolokwium
Rada Wydziaªu nadaªa drowi Pawªowi Kolwiczowi stopie« naukowy doktora
habilitowanego nauk matematycznych w zakresie matematyki.
Dr A. Michalak przedstawiª rozpraw¦ habilitacyjn¡ pt.

O pewnych za-

stosowaniach funkcji wektorowych w badaniu struktury przestrzeni Banacha.
Jej recenzentami byli: prof. dr hab. Aleksander Peªczy«ski (Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie), prof.

dr hab. Wiesªaw

Ple±niak (Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiello«skiego w Krakowie),
prof. dr hab. Przemysªaw Wojtaszczyk (Wydziaª Matematyki, Informatyki
i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego) i prof. dr hab. Paweª Doma«ski
(Wydziaª Matematyki i Informatyki UAM). W wyniku kolokwium Rada
Wydziaªu nadaªa drowi Arturowi Michalakowi stopie« naukowy doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie matematyki.

?

?

?

?

?

Na posiedzeniu Rady Wydziaªu w dniu 3.11.2006 odbyªa si¦ dyskusja nad
dopuszczeniem dra Mieczysªawa Cichonia z Zakªadu Równa« Ró»niczkowych
do kolokwium habilitacyjnego. Brali w niej udziaª recenzenci: prof. dr hab.
Lech Górniewicz (Instytut Matematyki Uniwersytetu Mikoªaja Kopernika
w Toruniu), prof. dr hab. Kazimierz Goebel (Instytut Matematyki Uniwer-
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sytetu Marii Curie-Skªodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Michaª Kisielewicz (Instytut Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego) i prof. dr hab.
Stanisªaw Szua (Wydziaª Matematyki i Informatyki UAM). W wyniku
gªosowania Rada Wydziaªu podj¦ªa uchwaª¦ o dopuszczeniu dra M. Cichonia
do kolokwium habilitacyjnego.

?

?

?

?

?

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziaªu wszcz¦ªa przewód doktorski mgr
Ewy Palki, sªuchaczki Studium Doktoranckiego naszego Wydziaªu.

Rada

zatwierdziªa tytuª rozprawy doktorskiej, który brzmi: Systemy logiczne dla
algebr Kleene'ego i algebr akcji i powoªaªa na promotora prof. dra hab. Wojciecha Buszkowskiego. Rada zatwierdziªa te» nast¦puj¡cy zakres egzaminów
doktorskich: dyscyplina podstawowa  logika matematyczna i obliczeniowa,
dyscyplina dodatkowa  lozoa matematyki, j¦zyk obcy  angielski.

?

?

?

?

?

Rada Wydziaªu powoªaªa komisj¦ w przewodzie doktorskim mgra Filipa
Grali«skiego, sªuchacza Studium Doktoranckiego naszego Wydziaªu, w nast¦puj¡cym skªadzie: prof. UAM dr hab. Ryszard Urba«ski (przewodnicz¡cy),
prof.

dr hab. Paulina Pych-Taberska (zast¦pca przewodnicz¡cego), prof.

dr hab. Zygmunt Vetulani (promotor), prof. dr hab. Wojciech Buszkowski
(recenzent i egzaminator), prof. UW dr hab. Janusz Bie« (Uniwersytet Warszawski; recenzent), prof. UAM dr hab. Kazimierz wirydowicz (egzaminator), prof. dr hab. Roman Murawski (egzaminator z dyscypliny dodatkowej)
i prof. UAM dr hab. Tadeusz Pankowski (czªonek).

?

?

?

?

?

W dniu 3.11.2006 Rada Wydziaªu powoªaªa tak»e komisj¦ w przewodzie doktorskim mgra Pawªa Misiorka, sªuchacza Studium Doktoranckiego naszego
Wydziaªu, w nast¦puj¡cym skªadzie: prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki
(przewodnicz¡cy), prof.

dr hab. Wojciech Buszkowski (zast¦pca przewod-

nicz¡cego), prof. dr hab. Tomasz uczak (promotor), prof. UAM dr hab.
Jerzy Jaworski (recenzent i egzaminator), prof. PWr dr hab. Wojciech Kordecki (Politechnika Wrocªawska; recenzent), prof. UAM dr hab. Zbigniew
Palka (egzaminator), prof. dr hab. Roman Murawski (egzaminator z dyscypliny dodatkowej) i prof. dr hab. Zygmunt Vetulani (czªonek).
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?

?

?

?

?

Rada Wydziaªu nadaªa mgr Iwonie Janickiej, sªuchaczce Studium Doktoranckiego naszego Wydziaªu, stopie« naukowego doktora nauk matematycznych
w zakresie matematyki.

?

?

?

?

?

Rada Wydziaªu zaopiniowaªa pozytywnie projekt uruchomienia studiów podyplomowych z matematyki i informatyki w Wojewódzkim O±rodku Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim oraz powoªanie na kierownika tych studiów prof. dra hab. Ireneusza Kubiaczyka.

?

?

?

?

?

Rada zatwierdziªa nast¦puj¡ce zmiany nazw przedmiotów w programie podyplomowych studiów z informatyki i technologii informacyjnych:

przed-

miot Metody i narz¦dzia publikacji elektronicznych otrzymuje nazw¦ Dydaktyka informatyki 1, przedmiot Technologie informacyjne w edukacji
 nazw¦ Dydaktyka technologii informacyjnych, a przedmiot Edukacyjne
aplikacje internetowe nazywa¢ si¦ b¦dzie Dydaktyka informatyki 2.

?

?

?

?

?

Na posiedzeniu Rady Wydziaªu w dniu 3.11.2006 prodziekan do spraw studiów stacjonarnych prof. UAM dr hab. Tomasz Szulc przedstawiª informacj¦
na temat prac nad przygotowaniem nowych programów studiów w zwi¡zku
z przej±ciem na dwustopniowy system studiów.

?

?

?

?







 Cytat





?

Politics is for the present, but an equation is something for eternity.
Albert Einstein

?

?
00

W dniu 1.12.2006 o godzinie 12
Wªadysªawa Orlicza.

?

?

?

odb¦dzie si¦ XIV Wykªad im. Profesora

Wygªosi go prof.

dr hab. Józef Siciak z Instytutu

Matematyki Uniwersytetu Jagiello«skiego. Tytuª wykªadu: Aproksymacja
niekompletnymi wielomianami

n

zmiennych.
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?

?

W dniu 24.11.2006 o godzinie 14

00

?

?

?

w Maªej Auli przy ul. Wieniawskiego 1

odb¦d¡ si¦ promocje doktorskie.

?

?

?

?

?

Absolutorium studentów naszego Wydziaªu odb¦dzie si¦ 12.05.2007 o godzinie
9

00

w Auli UAM.

?

?

?

?

?

W Wydawnictwie Naukowym PWN ukazaªa si¦ ksi¡»ka prof.

dra hab.

Wacªawa Marzantowicza (napisana wspólnie z Piotrem Zarzyckim z Uniwersytetu Gda«skiego) pt.

Elementarna teoria liczb

?

?

?

?

(ss. 130).

?

W Wydawnictwie Naukowym UAM ukazaªy si¦ nast¦puj¡ce ksi¡»ki:

Analiza matematyczna,
Rozmaito±ci i formy ró»niczkowe, ss. 174,

•

J. Musielak, L. Skrzypczak,

•

R. Murawski, K. wirydowicz,

?

?

tom III, cz¦±¢ 2:

Podstawy logiki i teorii mnogo±ci, ss. 162.

?

?

?

W skªad nowej, powoªanej na Zje¹dzie Polskiego Towarzystwa Matematycznego w Gda«sku we wrze±niu tego roku, redakcji

Commentationes Mathe-

maticae weszli nast¦puj¡cy pracownicy naszego Wydziaªu:

prof. dr hab. Ju-

lian Musielak  redaktor honorowy, prof. dr hab. Henryk Hudzik  redaktor
naczelny, prof. dr hab. Lech Drewnowski  zast¦pca redaktora naczelnego,
prof.

dr hab. Jerzy Kaczorowski  czªonek redakcji i dr Karol Wla¹lak 

sekretarz.

?

?

?

?

?

Prof. UAM dr hab. Magdalena Jaroszewska zostaªa czªonkiem Komisji do
spraw Nauczania Matematyki na Kierunkach cisªych Polskiego Towarzystwa
Matematycznego.

?

?

?
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?

?

Pan Przemysªaw Grudzi«ski, student matematyki, otrzymaª stypendium
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy»szego.

?

?

?

?

?

W dniu 7.11.2006 odbyª si¦ na naszym Wydziale wykªad Projektowanie
i wdra»anie systemów informatycznych przyjaznych dla u»ytkownika zorganizowany przez COMARCH.

?

?

?

?







Z historii . . .






?

100 lat temu, 30.10.1906 urodziª si¦ w Gatsku koªo Smole«ska Andriej
Nikoªajewicz Tichonow. Studia na Uniwersytecie Moskiewskim uko«czyª
w roku 1927 i w tym samym roku podj¡ª tam prac¦ (od roku byª 1936
profesorem). Jednocze±nie pracowaª w Instytucie Matematyki Stosowanej
Akademii Nauk ZSRR, którego dyrektorem zostaª w roku 1978.
Zajmowaª si¦ ró»nymi zagadnieniami topologii, analizy funkcjonalnej,
matematyki stosowanej i numerycznej, jak równie» zyki matematycznej
i geozyki. W topologii badaª przede wszystkim punkty staªe odwzorowa«
ci¡gªych przestrzeni topologicznych w siebie i produkty przestrzeni. Udowodniª w szczególno±ci, »e produkt przestrzeni zwartych jest przestrzeni¡ zwart¡.
R.M.

?

?

?

?

?

W dniach 1.1031.11.2006 go±ciem Zakªadu Matematyki Dyskretnej b¦dzie
prof. dr hab. Mindaugas Bloznelis z Uniwersytetu Wile«skiego (Litwa).

?

?

?

?

?

W dniach 37.10.2006 go±ciem Zakªadu Logiki Matematycznej byª prof. dr
Thomas Bedürftig z Uniwersytetu w Hanowerze (Niemcy).

?

?

?

?

?

Go±ciem Zakªadu Metod Numerycznych byª w dniach 16.10.2006 prof. Thomas Kühn z Uniwersytetu w Lipsku (Niemcy). Prof. Kühn wygªosiª w dniu
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3.10.2006 wykªad pt. Extrapolation of metric entropy and applications to
limiting Sobolev embeddings.

?

?

?

?

?

Prof. Karel Pala z Uniwersytetu im. Masaryka w Brnie (Czechy) byª go±ciem
Zakªadu Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji w dniach 16
20.10.2006 .

?

?

?

?

?

Zakªad Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej go±ciª w dniu 10.10.2006
prof. Jeana-Luisa Loday'a (CNRS, Strasburg, Francja). Prof. Loday wygªosiª wykªad pt. Beyond Hopf algebras.

?

?

?

?

?

Go±ciem Zakªadu Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej byª w dniach 7
13.10.2006 prof. Sergiej Vostokov z Uniwersytetu w St. Petersburgu (Rosja).
Prof. Vostokov wygªosiª w dniu 11.10.2006 wykªad pt. Explicit reciprocity
laws and applications.

?

?

?

?

?

W dniach 1820.10.2006 go±ciem Zakªadu Matematyki Dyskretnej byª prof.
Dwight Duus z Emory University w Atlancie (USA).

?

?

?

?

?

W dniach 30.102.11.2006 dr Maciej Grze±kowiak z Zakªadu Algebry i Teorii
Liczb przebywaª w Montpellier (Francja), gdzie uczestniczyª w

Workshop on Information Security.

?

?

?

?

International

?

Prof. dr hab. Michaª Karo«ski i prof. dr hab. Andrzej Ruci«ski z Zakªadu
Matematyki Dyskretnej uczestniczyli w dniach 29.104.11.2006 w konferencji

Combinatorics. Probability and Computing,

która odbywaªa si¦ w Oberwol-

fach (Niemcy).

?

?

?
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?

?







Notatka





POZNA  ZIELONA GÓRA WORKSHOP ON
COMBINATORICS
W dniach 1518 pa¹dziernika 2006 w Centrum Konferencyjnym w B¦dlewie odbyªa si¦ konferencja Pozna«  Zielona Góra Workshop on Combinatorics zorganizowana przez J. Grytczuka, S. Niwczyka i A. Szeleck¡ z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz J. Jaworskiego, T. uczaka i A. Ruci«skiego
z naszego Wydziaªu. Ogóªem wzi¦ªo w niej udziaª okoªo 70 uczestników
z Polski i zagranicy.
Jednym z celów konferencji byªa próba integracji polskiego ±rodowiska
kombinatorycznego.
Referaty plenarne wygªosili: M. Borowiecki (UZ), R. Diestel (Universität Hamburg), P. Idziak (UJ), M. Karo«ski (UAM), G.O.H. Katona
(Instytut Reny'ego), H. Kierstead (University of Arizona), A. Kisielewicz
(UWr), R. Lataªa (UW), Z. Lonc (PW), K. Oleszkiewicvz (UW), W. Rytter (UW), Z. Skupie« (AGH), M. Sysªo (UWr), J. Wojciechowski (West
Virginia University), P. Wojda (AGH) i M. Wo¹niak (AGH).
W ramach integracji, w poniedziaªek odbyª si¦ dwugodzinny marszobieg
po Wielkopolskim Parku Narodowym. Pogoda dopisaªa. Nast¦pna konferencja odb¦dzie si¦ prawdopodobnie za dwa lata.
Prof. dr hab. Andrzej Ruci«ski

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

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