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Do u»ytku wewn¦trznego

INFORMATOR WYDZIAOWY

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


stycze« 2011



Prof. dr hab. Michaª Karo«ski, kierownik Zakªadu Matematyki Dyskretnej,
zostaª przewodnicz¡cym Rady Narodowego Centrum Nauki.

?

?

?

?

?

Na posiedzeniu w dniu 17.12.2010 Rada Wydziaªu wszcz¦ªa przewód doktorski mgr Alicji G¡siorowskiej, sªuchaczki Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale. Rada zatwierdziªa temat rozprawy doktorskiej, który brzmi:
 S -liczby zwartych wªo»e« przestrzeni funkcyjnych typu Sobolewa i powoªaªa na promotora prof. UAM dra hab. Leszka Skrzypczaka.

?

?

?

?

?

W dniu 17.12.2010 Rada Wydziaªu powoªaªa nast¦puj¡ce komisje w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Piªki, sªuchacza Studium Doktoranckiego
przy naszym wydziale:

•

komisja do przeprowadzenia przewodu oraz egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej: prof. dr hab. Jerzy Jaworski (przewodnicz¡cy),
prof. UAM dr hab. Maciej Wygralak (zast¦pca przewodnicz¡cego), dr
hab. Tadeusz Pankowski (Politechnika Pozna«ska, promotor), dr hab.
Jerzy Szyma«ski (egzaminator i recenzent), prof. dr hab. in». Tadeusz
Morzy (Politechnika Pozna«ska, egzaminator), prof. PG dr hab. in».
Krzysztof Goczaªa (Politechnika Gda«ska, recenzent),

•

komisja do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej: prof.
dr hab. Jerzy Jaworski (przewodnicz¡cy), dr hab. Tadeusz Pankowski
(promotor), prof. dr hab. Roman Murawski (egzaminator),

•

komisja do przeprowadzenia egzaminu z j¦zyka obcego: prof. dr hab.
Jerzy Jaworski (przewodnicz¡cy), dr hab. Tadeusz Pankowski (promotor), mgr Maria Lehmann (egzaminator).

?

?

?
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?

?

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziaªu powoªaªa tak»e nast¦puj¡ce komisje w przewodzie doktorskim mgra Piotra Zioªo, sªuchacza Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale:

•

komisja do przeprowadzenia przewodu oraz egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej:

prof.

dr hab. Ryszard Urba«ski (przewodni-

cz¡cy), prof. UAM dr hab. Andrzej Soªtysiak (zast¦pca przewodnicz¡cego), prof. dr hab. Paweª Doma«ski (promotor), prof. UAM dr hab.
Leszek Skrzypczak (egzaminator i recenzent), prof. dr hab. Mieczysªaw
Mastyªo (egzaminator), prof. UMCS dr hab. Maria Nowak (Uniwersytet Marii Curie-Skªodowskiej, recenzent),

•

komisja do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej: prof.
dr hab. Ryszard Urba«ski (przewodnicz¡cy), prof. dr hab. Paweª Doma«ski (promotor), prof. dr hab. Roman Murawski (egzaminator),

•

komisja do przeprowadzenia egzaminu z j¦zyka obcego: prof. dr hab.
Ryszard Urba«ski (przewodnicz¡cy), prof.

dr hab. Paweª Doma«ski

(promotor), mgr Maria Lehmann (egzaminator).

?

?

?

?

?

Rada Wydziaªu na tym samym posiedzeniu wyraziªa zgod¦ na zatrudnienie
prof. dra hab. Jerzego Jaworskiego z Zakªadu Matematyki Dyskretnej oraz
prof.

dra hab. Ryszarda Urba«skiego z Zakªadu Optymalizacji i Sterowa-

nia na stanowisku profesora zwyczajnego w trybie mianowania na czas nie
okre±lony.

?

?

?

?

?

Rada Wydziaªu zaopiniowaªa pozytywnie wniosek o przedªu»enie o 3 lata
zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr Bernadety Tomasz z Zakªadu Teorii
Funkcji Rzeczywistych oraz dr Jolanty Grali-Michalak z Zakªadu Rachunku
Prawdopodobie«stwa i Statystyki Matematycznej.

?

?

?

?

?

Rada Wydziaªu na posiedzeniu w dniu 17.12.2010 zaopiniowaªa pozytywnie
wniosek o urlop naukowy dla prof. dra hab. Michaªa Karo«skiego z Zakªadu
Matematyki Dyskretnej na okres od 1.02 do 30.04 2011.

?

?

?
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?

?

Rada Wydziaªu zaopiniowaªa pozytywnie wniosek o przedªu»enie stypendium habilitacyjnego dr Anecie Sikorskiej-Nowak z Zakªadu Równa« Ró»niczkowych.

?

?

?

?

?

W dniu 21.12.2010 odbyªo si¦ spotkanie ±wi¡teczno-noworoczne pracowników
i doktorantów Wydziaªu, a w dniu 20.12.2009  spotkanie ±wi¡teczno-noworoczne ze studentami.

?

?

?

?







Cytat






?

Od momentu, kiedy polskie uczelnie weszªy w obieg bolo«ski, od kiedy zacz¦ªy do Polski spªywa¢ ±rodki nansowe z Unii, mam poczucie permanentnie
wzrastaj¡cej biurokratyzacji, która obci¡»a nie tylko kadry administracyjne,
ale przede wszystkim dziekanów, rektorów, dyrektorów instytutów i samych
uczonych. Kiedy zaczynaªem prac¦ w nauce, administrowanie zajmowaªo jakie± 10 proc. czasu, reszt¦ mo»na byªo po±wi¦ci¢ badaniom i dydaktyce. Dzi±
ten stosunek ulegª niemal odwróceniu.

Uczelnie zmieniªy si¦ w co± w ro-

dzaju Benthamowskiego panopticum, gdzie sprawozdawczo±¢, maj¡ca sªu»y¢
mierzeniu efektywno±ci, zamienia si¦ w permanentn¡ inwigilacj¦.

Z uni-

wersytetów, które od pocz¡tku istnienia oparte byªy na idei wolno±ci bada«
i zaufaniu autorytetowi uczonego, niewiele pozostaªo.

Wolno±¢ i zaufanie

zanikaj¡.

Prof. Tadeusz Gadacz,

?

?

Tygodnik Powszechny

?

?

51(3206), 19.12.2010

?

W dniu 13.01.2011 o godzinie 14.00 odb¦dzie si¦ uroczysto±¢ odnowienia
doktoratu prof. dra hab. Zbigniewa Ciesielskiego z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk, Oddziaª w Sopocie. Uroczysto±¢ b¦dzie miaªa
miejsce w Maªej Auli Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1.

?

?

?
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?

?

W dniu 14.01.2011 odb¦dzie si¦ kolejny uroczysty XVII Wykªad im. Profesora Wªadysªawa Orlicza.

W tym roku wygªosi go prof.

dr hab.

Da-

niel Simson (Uniwersytet Mikoªaja Kopernika w Toruniu). Tytuª wykªadu:
Osobliwo±ci, diagramy Dynkina, koªczany i problemy klasykacyjne.

?

?

?

?

?

Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Matematycznego dokonaªo
w dniu 20.11.2010 wyboru wªadz Towarzystwa na kadencj¦ 2011-13.
zesem Zarz¡du Gªównego PTM zostaª ponownie prof.
z Uniwersytetu Warszawskiego.

Stefan Jackowski

Wiceprezesami zostali prof.

rzantowicz z naszego Wydziaªu oraz prof.

Pre-

Wacªaw Ma-

Paweª Walczak z Uniwersytetu

ódzkiego.

?

?

?

?

?

W dniu 14.12.2010 odbyªo si¦ Walne Zgromadzenie Oddziaªu Pozna«skiego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
torium ust¦puj¡cemu zarz¡dowi.

Zgromadzenie udzieliªo absolu-

Wybrano tak»e nowe wªadze Oddziaªu.

Prezesem zostaª prof. dr hab. Wacªaw Marzantowicz (Wydziaª Matematyki
i Informatyki UAM). W skªad zarz¡du weszli: dr Ewa Schmeidel (Politechnika Pozna«ska; wiceprezes), dr Maªgorzata Migda (Politechnika Pozna«ska, sekretarz), dr Jan Hauke (Wydziaª Nauk Geogracznych i Geologicznych UAM; skarbnik), prof. dr hab. Jerzy Jaworski (Wydziaª Matematyki
i Informatyki UAM; czªonek) i dr Edyta Juskowiak (Wydziaª Matematyki
i Informatyki UAM; czªonek).

Wybrano tak»e Komisj¦ Rewizyjn¡ w na-

st¦puj¡cym skªadzie: prof. dr hab. Paweª Doma«ski (Wydziaª Matematyki
i Informatyki UAM; przewodnicz¡cy), prof.

dr hab. Ireneusz Kubiaczyk

(Wydziaª Matematyki i Informatyki UAM) i prof. dr hab. Roman Murawski
(Wydziaª Matematyki i Informatyki UAM).
Wybrano tak»e nast¦puj¡cych delegatów Oddziaªu Pozna«skiego na Walne
Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Matematycznego: prof. dr hab. Wacªaw Marzantowicz, dr Ewa Schmeidel, dr Maªgorzata Migda, dr Jan Hauke,
prof. dr hab. Jerzy Jaworski, dr Edyta Juskowiak i prof. UAM dr hab. Wiesªaw liwa. Jako zast¦pcy delegatów wybrani zostali: dr Dominika WojteraTyrakowska, dr Paweª Mleczko, dr Mirosªawa Koªowska-Gawiejnowicz, dr
Izabela Bondecka-Krzykowska, prof.

dr hab. Augustyn Markiewicz i prof.

UAM dr hab. Krzysztof Pawaªowski.
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?
Prof.

?

?

?

?

dr hab. Michaª Karo«ski z Zakªadu Matematyki Dyskretnej i prof.

UAM dr hab. Tomasz Szulc z Zakªadu Metod Numerycznych zostali odznaczeni Medalami Komisji Edukacji Narodowej.

?

?

?

?

?

Absolwenci kierunku matematyka naszego wydziaªu:

mgr Marek Kaluba

(I nagroda), mgr Bartosz Bzd¦ga (III nagroda) oraz mgr Bartosz Naskr¦cki
(wyró»nienie) zostali laureatami konkursu im.

Józefa Marcinkiewicza na

najlepsz¡ prac¦ studenck¡ z matematyki w roku 2010.

Konkurs ten jest

organizowany przez Toru«ski Oddziaª Toru«ski Polskiego Towarzystwa Matematycznego pocz¡wszy od 1957 roku.

?

?

?

?

?

Pani Agnieszka Kaszkowiak, studentka V roku matematyki uzyskaªa Stypendium Naukowe Urz¦du Marszaªkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla
uczniów szkóª ponadgimnazjalnych oraz studentów szkóª wy»szych.

?

?

?

?

?

W Wydawnictwie Naukowym UAM ukazaªo si¦ czwarte wydanie ksi¡»ki prof.
dra hab. Romana Murawskiego z Zakªadu Logiki Matematycznej Funkcje

rekurencyjne i elementy metamatematyki (Pozna« 2010, ss. 187).

?

?

?

?







Z historii . . .






?

510 (lub 511) lat temu (tzn. w roku 1500 lub 1499) urodziª si¦ w Brescii
Niccoló Tartaglia (zmarª 13.12.1557 roku w Wenecji). Byª matematykiem,
zykiem i topografem. Pochodziª z ubogiej rodziny (ojciec byª kurierem pocztowym, zmarª wcze±nie).

W czasie zajmowania Brescii przez Francuzów

w roku 1512 Tartaglia zostaª zraniony uderzeniem szabl¡ i miaª wskutek tego
do ko«ca »ycia problemy z wymow¡ (Tartaglia znaczy j¡kaªa). Odebraª
tylko bardzo elementarne i skromne wyksztaªcenie.

W roku 1517 udaª si¦

do Werony, gdzie dziaªaª jako nauczyciel rachunków. Od roku 1534 mieszkaª w Wenecji i pracowaª jako Rechenmeister. Ostatnie lata »ycia sp¦dziª
w biedzie i opuszczeniu.
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W roku 1535 Tartaglia znalazª metod¦ rozwi¡zywania równa« stopnia
trzeciego. Girolamo Cardano poprosiª go o podanie mu tej metody zapewniaj¡c, »e nigdy nie opublikuje tego wyniku.

Sªowa jednak nie dotrzymaª

i ogªosiª wynik Tartagli w swoim dziele Ars Magna zaznaczaj¡c, »e jest to
wynik Tartagli i podaj¡c dowód poprawno±ci metody.

Mimo to wzory na

pierwiastki równania stopnia trzeciego nazywa si¦ dzi± wzorami Cardana.
Tartaglia zajmowaª si¦ tak»e trójkatem Pascala uzyskaª te» pewne wyniki z zakresu balistyki  pokazaª m.in. »e najwi¦ksza dªugo±¢ strzaªu uzyo
skiwana jest przy k¡cie 45 (okre±liª jednak bª¦dnie lini¦ strzaªu).

R.M.

?

?

?

?

?

W miesi¡cu grudniu 2010 go±¢mi wydziaªu byli:

•

1-3.12.2010  prof. Preda Mihailescu, Niemcy, Göttingen, Universität
Göttingen (opiekun: prof.

dr hab. Grzegorz Banaszak, Zakªad Aryt-

metycznej Geometrii Algebraicznej),

•

1220.12.2010  dr Anna Novikova, Rosja, Worone», Uniwersytet Pa«stwowy w Worone»u (opiekun: prof. dr hab. Henryk Hudzik, Zakªad
Teorii Przestrzeni Funkcyjnych),

•

1317.12.2010  prof.

Carlos Perez, Hiszpania, Sewilla, Uniwersytet

w Sewilli (opiekun: prof. dr hab. Mieczysªaw Mastyªo, Zakªad Teorii
Interpolacji i Aproksymacji).

?

?

?

?

?

W dniu 1.12.2010 prof. Lior Bary-Soroker z Uniwersytetu Duisburg-Essen
(Niemcy) wygªosiª wykªad pt. Irreducible values of polynomials.

?

?

?

?

?

W dniu 2.12.2010 prof. Preda Mihailescu z uniwersytetu w Getyndze (Niemcy)
wygªosiª wykªad pt. Vandiver's Conjecture in Spite of Washington's Heuristics.

?

?

?
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?

?

W dniu 14.12.2010 prof. Carlos Pérez (Universidad de Seville, Hiszpania)
wygªosiª wykªad pt. Multilinear Calderón-Zygmund theory: recent results.

?

?

?

?

?

W dniu 15.12.2010 dr Anna Novikova z Uniwersytetu Pa«stwowego w Worone»u (Rosja) wygªosiªa wykªad pt. Banach-Saks index of symmetric space.

?
W dniu 22.12.2010 prof.

?

?

?

?

Krzysztof Klosin z City University of New York

(Nowy Jork, USA) wygªosiª wykªad pt. Modularnosc n-wymiarowych reprezentacji Galois.

?

?

?

?

?

W miesi¡cu grudniu 2011 odbyªy si¦ nast¦puj¡ce wyjazdy naukowe pracowników wydziaªu:

•

512.12.2010  prof.

dr hab. Paweª Doma«ski, Niemcy, Oldenburg,

Universität Oldenburg  badania naukowe, wykªad,

•

912.12.2010  prof.

UAM dr hab. Ryszard Doman, Wielka Bryta-

nia, Londyn, University of London  konferencja Computational and

Financial Econometrics,

•

1017.12.2010  prof. UAM dr hab. Wojciech Gajda, Anglia, Londyn,
King's College of London  wykªad i badania naukowe,

•

1128.12.2010  dr ukasz Pa«kowski, Japonia, Kyoto i Tokyo  konferencja Functions in Number Theory and Their Probabilistic Aspect
oraz Workshop on Various Zeta Functions and Related Topics,

•

610.12.2010  dr hab.

Artur Michalak, dr Jolanta Grala-Michalak,

dr Tomasz Górecki, mgr Ewelina Rychli«ska oraz mgr ukasz Smaga,
Wisªa  XXXVI Konferencja Statystyka Matematyczna.

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

http://www.wmid.amu.edu.pl
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