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Na posiedzeniu Rady Wydziaªu w dniu 12.10.2012 pan mgr Marek Fertig
z Dziaªu Programów Europejskich UAM przedstawiª informacj¦ na temat
grantów europejskich.

?

?

?

?

?

Rada Wydziaªu zdecydowaªa w wyniku gªosowania, »e kandydatem wydziaªu
do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych b¦dzie prodziekan prof.

dr

hab. Jerzy Jaworski.

?

?

?

?

?

Rada Wydziaªu wybraªa prof. dra hab. Romana Murawskiego na przestawiciela wydziaªu w Radzie Wydawnictwa Naukowego UAM.

?

?

?

?

?

Rada Wydziaªu na posiedzeniu w dniu 12.10.2012 zaopiniowaªa pozytywnie kandydatury prof. dra hab. Romana Murawskiego (Zakªad Logiki Matematycznej) i prof.

dra hab. Andrzeja Ruci«skiego (Zakªad Matematyki

Dyskretnej) do stypendium naukowego JM Rektora UAM.

?

?

?

?

?

Rada Wydziaªu zaopiniowaªa pozytywnie kandydatury mgra Michaªa Goli«skiego (opiekun naukowy:

prof.

dr hab. Paweª Doma«ski) i mgra Ar-

kadiusza Szaªa (opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Krzysztof Jassem)
do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy»szego dla doktorantów za
osi¡gni¦cia.

?

?

?

?

?

Rada Wydziaªu zaopiniowaªa pozytywnie kandydatur¦ pana Pawªa Jassema
do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy»szego za osi¡gni¦cia sportowe.

?

?

?
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?

?

Na posiedzeniu w dniu 12.10.2012 Rada Wydziaªu powoªaªa recenzentów
i komisj¦ doktorsk¡ w przewodzie doktorskim mgra Arkadiusza Szaªa. Recenzentami zostali:

prof.

UAM dr hab. Jerzy Szyma«ski (Zakªad Mate-

matyki Dyskretnej naszego wydziaªu) i prof.

dr hab. in».

Halina Kwa-

±nicka (Instytut Informatyki Politechniki Wrocªawskiej). Czªonkami komisji
doktorskiej zostali wybrani: prof. dr hab. Wojciech Buszkowski (przewodnicz¡cy), prof.

UAM dr hab. Kazimierz wirydowicz (zast¦pca przewod-

nicz¡cego), prof. UAM dr hab. Zbigniew Palka (egzaminator z dyscypliny
podstawowej), prof. UAM dr hab. Jerzy Szyma«ski (recenzent i egzaminator
z dyscypliny podstawowej), prof. dr hab. in». Halina Kwa±nicka (recenzent)
i dr hab. Stanisªaw Gawiejnowicz (czªonek).

?

?

?

?

?

Rada Wydziaªu wszcz¦ªa na tym samym posiedzeniu przewód doktorski mgra
Marka D¦bczy«skiego, sªuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale.

Rada powoªaªa na promotora dra hab.

Stanisªawa Gawiejnowicza

(Zakªad Algorytmiki i Programowania) oraz zatwierdziªa temat rozprawy
doktorskiej, który brzmi: Jednomaszynowe problemy szeregowania zada«
zale»nych z miesznymi czasami wykonywania. Rada ustaliªa te» nast¦puj¡cy zakres egzaminów doktorskich: dyscyplina podstawowa  algorytmika,
dyscyplina dodatkowa  lozoa matematyki i j¦zyk obcy  angielski.

?

?

?

?

?

Na posiedzeniu w dniu 12.10.2012 Rada Wydziaªu powoªaªa nast¦puj¡ce
komisje egzaminacyjne w przewodzie doktorskim mgra Michaªa Goli«skiego,
sªuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale:

•

egzamin z dyscypliny podstawowej  analizy funkcjonalnej: prof. UAM
dr hab. Leszek Skrzypczak (przewodnicz¡cy), prof. dr hab. Wojciech
Gajda (zast¦pca przewodnicz¡cego), prof.

dr hab.

Lech Drewnowski

(egzaminator ), prof. UAM dr hab. Andrzej Soªtysiak (egzaminator)
oraz prof. dr hab. Paweª Doma«ski (promotor),

•

egzamin z dyscypliny dodatkowej  lozoi matematyki: prof.

UAM

dr hab. Leszek Skrzypczak (przewodnicz¡cy), prof. dr hab. Paweª Doma«ski (promotor) oraz prof. dr hab. Roman Murawski (egzaminator),

•

egzamin z j¦zyka angielskiego: prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak
(przewodnicz¡cy), prof. dr hab. Paweª Doma«ski (promotor) oraz mgr
Tomasz Kowalewski (egzaminator).
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zadaniem Uniwersytetu jest zdobywanie prawd i prawdopodobie«stw

naukowych oraz krzewienie umiej¦tno±ci ich dochodzenia.

Rdzeniem i j¡-

drem pracy uniwersyteckiej jest tedy twórczo±¢ naukowa, zarówno pod wzgl¦dem merytorycznym, jak pod wzgl¦dem metodycznym.

Ci¡»y na Uniwer-

sytecie obowi¡zek odkrywania coraz to nowych prawd i prawdopodobie«stw
naukowych oraz doskonalenie i szerzenie sposobów, które je odkrywa¢ pozwalaj¡. Z tych wysiªków wyrasta gmach wiedzy naukowej, wiedzy obiektywnej, która domaga si¦ uznania wyª¡cznie na tej podstawie, »e jest wedªug
prawd logiki uzasadniona, i która narzuca si¦ umysªowi ludzkiemu jedynie,
ale i nieprzeparcie siª¡ argumentów. W tym wªa±nie uwydatnia si¦ charakter
obiektywny badania naukowego, »e nie przyjmuje ono rozkazów od »adnych
czynników zewn¦trznych i »e nie chce sªu»y¢ »adnym wzgl¦dom ubocznym,
lecz »e za panów swoich uznaje jedynie do±wiadczenie i rozumowanie i »e
jedno tylko ma zadanie: dochodzenie nale»ycie uzasadnionych s¡dów prawdziwych albo przynajmniej jak najbardziej prawdopodobnych.

Kazimierz Twardowski,

O dostoje«stwie uniwersytetu,

mowa wygªoszona z okazji wr¦czenia mu dyplomu
doktora honoris causa Uniwersytetu Pozna«skiego
21 listopada 1932 roku

?

?

?

?

?

W dniu 29.11.2012 odb¦dzie si¦ kolejny wykªad z cyklu Wykªadów z Informatyki im. Mariana Rejewskiego, Jerzego Ró»yckiego i Henryka Zygalskiego.
W tym roku wygªosi go czªonek Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk prof.
Johan Håstad (Royal Institute of Technology, Sztokholm).

?

?

?

?

?

W dniu 11.12.2012 odb¦dzie si¦ kolejny XX Uroczysty Wykªad im. Profesora
Wªadysªawa Orlicza.

W tym roku wygªosi go prof.

dr hab.

Przemysªaw

Wojtaszczyk z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego.

?

?

?
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Z historii . . .






110 lat temu, 16.06.1902 roku zmarª w Karlsruhe Ernst Schröder (urodziª si¦ 25.11.1841 roku w Mannheim)  niemiecki matematyk i logik. Studiowaª matematyk¦ i zyk¦ w Heidelbergu u O. Hessego, G.R. Kirchhoa
i R.W. Bunssena. W roku 1862 zdaª egzaminy doktorskie, po czym kontynuowaª studia w Królewcu do roku 1864. Habilitowaª si¦ w Zurychu. Od
roku 1869 pracowaª jako nauczyciel w Pforzheim zajmuj¡c si¦ jednocze±nie
metodami rozwi¡zywania równa«.

W latach 18701874 wykªadaª w gim-

nazjum realnym w Baden-Baden.

Od roku 1876 byª profesorem zwyczaj-

nym arytmetyki, trygonometrii i analizy wy»szej w Technische Hochschule
w Karlsruhe. Wtedy zacz¡ª intensywnie zajmowa¢ sie logik¡ algebraiczn¡.
W dziele Operationskreis des Logikkalküls (1877) przedstawiª rachunek na
zakresach poj¦¢.

Jego gªówne dzieªo to Vorlesungen über die Algebra der

Logik (trzy tomy wydane w latach 1890/91/95). Daª w nim systematyczny

wykªad logiki algebraicznej.

Skªadaªa si¦ ona z nast¦puj¡cych cz¦±ci: (1)

rachunek identyczno±ci, który byª wªa±ciwie ogólnym rachunkiem zbiorów,
(2) rachunek zda« interpretowany jako wariant tego pierwszego, (3) logika
relatywów (pewna posta¢ logiki relacji).

R.M.

?

?

?

?

?

W dniach 2627.10, 910.11, 30.111.12.2012 prof.

dr hab. Piotr Pragacz

z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wygªosi
na naszym wydziale cykl wykªadów pt. Wybrane zagadnienia teorii przeci¦¢. Wykªady odb¦d¡ sie w sali A1-33. W ka»dej sesji b¦d¡ po 4 wykªady
90-minutowe.

?

?

?

?

?

W dniu 9.10.2012 odbyª si¦ wykªad wydziaªowy, który wygªosiª prof. Carlos
Angosto (Universidad Murcia/Cartagena).

Tytuª wykªadu brzmiaª:

Di-

stances to spaces of functions and compactness.

?

?

?

?

?

W dniu 16.10.2012 odbyª si¦ kolejny wykªad wydziaªowy. Wygªosi go prof.
Enrique A. Sánchez Pérez (Universidad Politécnica de Valencia). Tytuª wy-
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kªadu: Vector valued integration and disjointication in Banach function
spaces.

?

?

?

?

?

W dniu 19.10.2011 na posiedzeniu seminarium Zakªadu Geometrii i Topologii
prof.

Sªawomir Kwasik (Tulane University, New Orleans, USA) wygªosiª

wykªad pt. How dierent h-cobordant manifolds can be?.

?

?

?

?

?

W ramach wykladow wydzialowych i seminarium z Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej prof.

Samuel James Patterson (Universitat Göttingen,

Niemcy) wygªosiª w dniu 22.10.2012 wykªad pt.

Towards understanding

the Kummer phenomon.

?

?

?

?

?

Go±¢mi wydziaªu w pa¹dzierniku br. byli:

•

312.10.2012  prof. Carlos Angosto Hernandez, Hiszpania, Cartagena,
Universidad Politecnica de Cartagena (opiekun: prof.

dr hab. Jerzy

K¡kol, Zakªad Analizy Funkcjonalnej),

•

912.10.2012  mgr David Guerrero Sanchez, Meksyk, Mexico City,
Universidad Autonoma Metropolitana (opiekun: prof.

dr hab. Jerzy

K¡kol, Zakªad Analizy Funkcjonalnej),

•

920.10.2012  prof. Enrique A. Sánchez Pérez, Hiszpania, Walencja,
Universidad Politécnica de Valencia (opiekun: prof. dr hab. Mieczysªaw
Mastyªo, Zakªad Teorii Interpolacji i Aproksymacji),

•

1819.10.2012  prof.

Sªawomir Kwasik, USA, Nowy Orlean, Tulane

University (opiekun: prof. dr hab. Wacªaw Marzantowicz, Zakªad Geometrii i Topologii),

•

1830.10.2012  prof. Javier Gutierrez Garcia, Hiszpania, Bilbao, Universidad del Pais Vasco (opiekun: prof. dr hab. Tomasz Kubiak, Zakªad
Teorii Funkcji Rzeczywistych),

•

1924.10.2012  prof.

Samuel James Patterson, Niemcy, Göttingen,

Universität Göttingen (opiekun: prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, Zakªad Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej),
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•

2127.10.2012  prof. Karl Grosse-Erdmann, Belgia, Mons, Université
de Mons (opiekun:

prof.

dr hab. Paweª Doma«ski, Zakªad Analizy

Funkcjonalnej),

•

2630.10.2012  prof. Sebastian Petersen, Niemcy, Kassel, Kassel Universität (opiekun: prof. dr hab. Wojciech Gajda, Zakªad Arytmetycznej
Geometrii Algebraicznej).

?

?

?

?

?

W miesi¡cu pa¹dzierniku br. odbyªy si¦ nast¦puj¡ce wyjazdy naukowe pracowników wydziaªu:

•

1420.10.2012  dr Michaª Han¢kowiak, Brazylia, Salvador, Distributed
Systems Laboratory at Federal University of Bahia  26th International

Symposium on DIStributed Computing (DISC 2012),

•

1820.10.2012  dr Jacek Marciniak, otwa, Ryga, Uniwersytet w Rydze  spotkanie projektowe,

•

1927.10.2012  prof. dr hab. Henryk Hudzik, Chiny, Shanghai, Shanghai University  dwa odczyty naukowe i wspóªpraca naukowa,

•

2427.10.2012  prof. Witold Wnuk, Hiszpania, Madryt, Universidad
Complutense de Madrid  Workshop on operators and Banach lattices,

•

2426.10.2012  prof. dr hab. Zygmunt Vetulani, Niemcy, Kilonia, Universität Kiel  delegacja UAM na Dzie« Polski w Kilonii,

•

25.104.11.2012  dr Maciej Grze±kowiak, Meksyk, Queretaro, Universidad Autonoma Queretaro  The 16th Workshop on Elliptic Curves

Cryptography ECC 2012,

•

30.108.11.2012  mgr Marcin Witkowski, Holandia, Utrecht, University of Utrecht  STAR Workshop on Random Graphs.

?

?

?
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Notatka





INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS AND
PERSPECTIVES IN LINEAR STATISTICAL INFERENCE
LINSTAT'2012

W dniach 16-20 lipca 2012 roku w O±rodku Konferencyjnym Instytutu
Matematycznego PAN w B¦dlewie, odbyªa si¦ konferencja The International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference 
LINSTAT'2012.
Organizatorami konferencji byli: Mi¦dzynarodowe Centrum Matematyczne Stefana Banacha, Wydziaª Matematyki i Informatyki UAM, Instytut Geograi Spoªeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM oraz
Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
W konferencji uczestniczyªo 117 osób z 24 krajów: Austrii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Indii, Iranu, Japonii, Kanady,
Meksyku, Niemiec, Nowej Zelandii, Polski, Portugalii, Sªowacji, Sªowenii,
Szwecji, Tajwanu, Turcji, USA, Wielkiej Brytanii i Wªoch. Na konferencji przedstawiono najnowsze wyniki dotycz¡ce ró»nych aspektów statystyki
matematycznej i jej zastosowa«.
W±ród zaproszonych 10 prelegentów byªa trójka mªodych naukowców wyró»nionych w konkursie na najlepsze referaty i poster w poprzedniej edycji
konferencji LINSTAT, która miaªa miejsce w Tomar w Portugalii w 2010
roku.

Byli to: Olivia Bluder (Austria), Chengcheng Hao (Szwecja) oraz

Paulo C. Rodrigues (Portugalia). Pozostaªe zaproszone referaty wygªosili:
Rosemary A. Bailey (Wielka Brytania), Rajendra Bhatia (Indie), Somnath Datta (USA), Thomas Mathew (USA), Paulo E. Oliveira (Portugalia),
K. Manjunatha Prasad (Indie) i Peter emrl (Sªowenia). Ponadto w 10 sesjach tematycznych wygªoszono 71 referatów oraz zaprezentowano 14 plakatów w sesji posterowej.

Odbyªa si¦ równie» sesja specjalna po±wi¦cona

75. rocznicy urodzin profesora George'a P. H. Styan'a, na której przedstawiono 12 referatów i jedn¡ prezentacj¦ wideo.
Tradycyjnie Komitet Naukowy Konferencji nagrodziª mªodych naukowców, którzy przedstawili wyró»niaj¡ce si¦ referaty. Wyró»nienia otrzymali:
Maryna Prus (Niemcy), Jolanta Pielaszkiewicz (Szwecja), Fatma Sevinç
Kurna (Turcja) oraz Alena Bachratá (Sªowacja).
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W czasie konferencji odbyªa si¦ wycieczka do skansenu lmowego Soplicowo w Cichowie. W 1999 roku sprowadzono tam obiekty tworz¡ce Soplicowo na planie lmowym Pana Tadeusza. Uczestników konferencji powitaª
zespóª pie±ni i ta«ca e«cy Wielkopolscy, wprowadzaj¡c na teren skansenu
krokiem Poloneza i zapraszaj¡c do wspólnej zabawy. Niezwykª¡ atmosfer¦
miejsca pot¦gowaªo pi¦kne otoczenie starego sadu oraz mo»liwo±¢ spotkania
ze zwierz¦tami, m.in. orªem i sokoªem, tresowanymi specjalnie na potrzeby
lmu. W czasie wycieczki uczestnicy konferencji zapoznali si¦ zarówno ze
staropolskmi obrz¦dami weselnymi, z ta«cem i ±piewem oraz mogli skosztowa¢ tradycyjnych polskich potraw weselnych.
Jeden z wieczorów konferencji umiliª koncert muzyki indyjskiej. Prof.
Susmita Datta z Uniwersytetu w Louisville (USA) za±piewaªa kilka hinduskich utworów specjalnie dla uczestników naszej konferencji. Zaaran»owana
przez organizatorów scena z hinduskimi dekoracjami nadaªa koncertowi wyj¡tkow¡ atmosfer¦.
Nast¦pna konferencja z serii LINSTAT odb¦dzie si¦ za dwa lata w Linköping w Szwecji.

Dr Waldemar Woªy«ski

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

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

8

