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INFORMATOR WYDZIA�OWY
Wydziaª Matematyki i Informatyki UAM, ul. Umultowska 87, 61�614 Pozna«

marzec 2011

�
 �	�� �
Rada Wydziaªu na posiedzeniu w dniu 25.02.2011 zaopiniowaªa pozytywnie
wniosek o nagrod¦ Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy»szego dla prof. dra hab.
Romana Murawskiego (Zakªad Logiki Matematycznej).

? ? ? ? ?

Rada zaopiniowaªa pozytywnie tak»e wnioski o przyznanie Medalu Komisji
Edukacji Narodowej prof. drowi hab. Pawªowi Doma«skiemu (Zakªad Ana-
lizy Funkcjonalnej) oraz Medali za Dªugoletni¡ Sªu»b¦ dr Annie Ren-Kurc
(Pracownia Technologii Internetowych), dr Irenie Skipor-Rybackiej (Zakªad
Dydaktyki Matematyki) i drowi Janowi Wachowiakowi (Pracownia Metod
Informatycznych Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej).

? ? ? ? ?

Rada Wydziaªu na tym samym posiedzeniu zaopiniowaªa pozytywnie wnio-
ski w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres
6 lat nast¦puj¡cych osób: dra hab. Dariusza Bugajewskiego (Zakªad Opty-
malizacji i Sterowania), dra hab. Krzysztofa Jassema (Pracownia Systemów
Informacyjnych), dr hab. Artura Michalaka (Zakªad Analizy Funkcjonalnej)
i dra hab. Jerzego Szyma«skiego (Zakªad Teorii Algorytmów i Bezpiecze«-
stwa Danych).

? ? ? ? ?

Rada Wydziaªu przyj¦ªa sprawozdanie dra Michaªa Jasiczaka (Zakªad Ana-
lizy Matematycznej) z realizacji bada« w zwi¡zku z pobieraniem przez niego
stypendium habilitacyjnego.

? ? ? ? ?

Na posiedzeniu w dniu 25.02.2011 Rada Wydziaªu zaopiniowaªa pozytywnie
wniosek o powoªanie prodziekana dra Wiesªawa Kurca na kierownika studiów
podyplomowych �Informatyczne technologie biznesowe�.

? ? ? ? ?
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Rada Wydziaªu podj¦ªa uchwaª¦ w sprawie przyj¦cia �Strategii Rozwoju Wy-
dziaªu matematyki i Informatyki UAM�.

? ? ? ? ?

Cytat
�
�

�
�

�
�

�
�

[. . . ] Klimat nieprzychylny dla nauk ±cisªych odbija si¦ te», wedªug Turskiego
[chodzi o prof. �ukasza Turskiego � przypis mój, R.M.] na mentalno±ci, ta
za± widoczna jest na poziomie j¦zyka. � Gdy wyst¦puj¡ gdzie± osoby przed-
stawiane jako intelektuali±ci, musz¡ to by¢ historycy idei albo przedstawiciele
innych nauk humanistycznych � zauwa»a �zyk. � Niech to nawet b¦dzie mar-
murolog chi«ski, byle nie kto±, kto zna logarytmy. Znajomo±¢ logarytmów
jest w Polsce stygmatem!

[. . . ]

Problemem pozostaj¡ te» niskie uposa»enia kadry naukowej. � Nigdy nie
b¦dziemy mieli nauki na poziomie potentatów, je±li tego nie zmienimy �
komentuje prof. Kucia [prof. Marek Kucia, dyrektor Instytutu Socjologii
UJ � przypis mój, R.M.]. � Je±li chcemy si¦ równa¢ z lepszymi, musimy
nie tylko zwi¦kszy¢ granty, ale te» dawa¢ od dwóch do czterech razy wi¦ksze
pensje pracownikom naukowym.

Przemysªaw Wilczy«ski, Tygodnik Powszechny 51(3206), 19.12.2010

? ? ? ? ?

Senat UAM zaopiniowaª pozytywnie wnioski o mianowanie prof. dra hab.
Jerzego Jaworskiego (Zakªad Matematyki Dyskretnej) oraz prof. dra hab.
Ryszarda Urba«skiego (Zakªad Optymalizacji i Sterowania) na stanowisko
profesora zwyczajnego.

? ? ? ? ?

Prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski, kierownik Zakªadu Algebry i Teorii Liczb,
zostaª wybrany do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytuªów na kadencj¦
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2011�2014. Prof. Kaczorowski wszedª w skªad Sekcji V: Nauk Matematycz-
nych, Fizycznych, Chemicznych i Nauki o Ziemi.

? ? ? ? ?

Ministerstwo Nauki i SzkolnictwaWy»szego przyznaªo w XL konkursie granty
na realizacj¦ nast¦puj¡cych projektów badawczych prowadzonych przez pra-
cowników naszego wydziaªu:

• �Arytmetyczna geometria algebraiczna�, kierownik: prof. dr hab. Grze-
gorz Banaszak, wykonawcy: prof. UAM dr hab. Wojciech Gajda, prof.
USzcz dr hab. Piotr Kraso«,

• �Specjalne operatory w przestrzeniach liniowo-topologicznych�, kierow-
nik: prof. dr hab. Paweª Doma«ski, wykonawcy: prof. dr hab. Lech
Drewnowski, prof. dr hab. Jerzy K¡kol, prof. UAM dr hab. Marek
Nawrocki, dr Krzysztof Piszczek, prof. UAM dr hab. Wiesªaw �liwa,
prof. dr hab. Witold Wnuk, mgr Michaª Goli«ski,

• �Narz¦dzia do automatycznego przetwarzania j¦zyka polskiego udost¦p-
nione publicznie�, kierownik: dr hab. Krzysztof Jassem, dr Filip Gra-
li«ski, dr Marcin Junczys-Dowmunt,

• �Badanie wªasno±ci funkcji typu L i zastosowania w teorii liczb�, kie-
rownik: prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski, wykonawcy: prof. A. Perelli,
prof. UAM dr hab. K. Wiertelak, dr M. Radziejewski, dr M. Grze±ko-
wiak, dr �. Pa«kowski, mgr K. Gierszewski,

• �Zagadnienia �lozo�czne zwi¡zane z informatyk¡�, kierownik: prof. dr
hab. Roman Murawski, wykonawca: dr Izabela Bondecka-Krzykowska,

• �Skojarzenia doskonaªe i cykle Hamiltona w hipergrafach g¦stych i hi-
pergrafach losowych�, kierownik: prof. dr hab. Andrzej Ruci«ski (grant
indywidualny),

• �Algorytmiczne aspekty teorii grafów i hipergrafów w klasycznym i roz-
proszonym modelu oblicze«�, kierownik: dr Edyta Szyma«ska, wyko-
nawcy: dr Michal Ha«¢kowiak, dr Krzysztof Krzywdzi«ski, dr Rafaª
Witkowski, dr Maciej Kalkowski, dr Wojciech Wawrzyniak.

? ? ? ? ?
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Komisja ds. Grantów przyznaªa wydziaªowe granty dydaktyczne na rok 2011
nast¦puj¡cym osobom:

• prof. dr hab. Henryk Hudzik � 800 zª,

• dr Paweª Foralewski � 6.500 zª,

• dr Rafaª Witkowski � 5.000 zª,

• dr Edyta Nowi«ska � 5.000 zª,

• mgr Rafaª Jaworski � 2.000 zª,

• mgr Marcin Walas � 2.000 zª.

�rodki na �nansowanie grantów dra Rafaªa Witkowskiego i dr Edyty No-
wi«skiej pochodzi¢ b¦d¡ z grantu na kierunki zamawiane. Grant dra Pawªa
Foralewskiego �nansowany b¦dzie w nast¦puj¡cy sposób: 5.000 zª - kierunki
zamawiane, 1.500 zª - ±rodki wydziaªowe. Suma ±rodków przyznanych na
2011 rok wynosi: 15.000 zª z grantu na kierunki zamawiane oraz 6.300 zª ze
±rodków wydziaªowych.

? ? ? ? ?

W Wydawnictwie Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk uka-
zaª si¦ tom 91 serii Banach Center Publications pt. Banach Algebras 2009
pod redakcj¡ Richarda J. Loy'a, Volkera Rundego i Andrzeja Soªtysiaka
(Zakªad Analizy Matematycznej naszego wydziaªu) (ss. 456).

Z historii . . .
�
�

�
�

�
�

�
�

110 lat temu, 14.01.1901 roku, zmarª w Pary»u Charles Hermite (urodziª
sie 24.12.1822 roku w Dieuze). Ju» jako sªuchacz École Polytechnique w
Pary»u ogªosiª rozpraw¦ o funkcjach Abela. W roku 1848 zostaª repetytorem
analizy matematycznej w tej»e uczelni. W latach 1869�1876 byª profesorem
École Polytechnique. W latach 1862�1869 czynny tak»e jako profesor École
Normale. W okresie 1869�1897 byª profesorem na Sorbonie.

Prace Hermite'a dotyczyªy gªównie teorii liczb, funkcji eliptycznych,
funkcji theta, teorii niezmienników i funkcji modularnych. Podaª rozwi¡za-
nie równania pi¡tego stopnia za pomoc¡ funkcji eliptycznych. W roku 1873
udowodniª, »e liczba e jest przest¦pna. Posªuguj¡c si¦ metod¡ analogiczn¡ do
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metody dowodu Hermite'a, Ferdynand Lindemann udowodniª w roku 1882,
»e tak»e liczba π jest przest¦pna.

Z nazwiskiem Hermite'a zwi¡zane s¡ terminy matematyczne: liczba Her-
mite'a, formy Hermite'a, wielomiany Hermite'a.

R.M.

? ? ? ? ?

Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak spotkaª si¦ w dniu
26.01.2011 z �nalistami krajowej edycji Imagine Cup 2010. W±ród �nali-
stów byli tak»e studenci naszego wydziaªu, którzy zaprezentowali na spotka-
niu wyniki przeprowadzonej przez nich analizy zagadnienia Centralnej Ewi-
dencji Informacji o Dziaªalno±ci Gospodarczej (CEIDG). Niektóre wyniki
przedstawionych prac s¡ ju» wykorzystywane w projektach prowadzonych
przez Ministerstwo Gospodarki, m.in. CEIDG firma.gov.pl czy Konsulta-
cje online.

? ? ? ? ?

W dniu 22.02.2011 odbyª si¦ kolejny wykªad w ramach cyklu Wykªadów
Otwartych dla Mªodzie»y �Po indeks z Pitagorasem�. Wykªad pt. �Aspekty
matematyki dyskretnej w rozwoju informatyki� wygªosiª prof. UAM dr hab.
Zbigniew Palka.

? ? ? ? ?

Go±¢mi wydziaªu w lutym 2011 roku byli:

• 10.02.2011�9.02.2012 � mgr Haifeng Ma, Chiny, Harbin, Harbin Nor-
mal University (opiekun: prof. dr hab. Henryk Hudzik, Zakªad Teorii
Przestrzeni Funkcyjnych),

• 23-25.02.2011 � prof. Thiago de Melo, Brazylia, Sao Paulo, Uniwersytet
w Sao Paulo (opiekun: prof. UAM dr hab. Krzysztof Pawaªowski,
Zakªad Geometrii i Topologii),

• 27.02-5.03.2011 � prof. Leonhard Frerick, Niemcy, Trier, Universität
Trier (opiekun: prof. dr hab. Paweª Doma«ski, Zakªad Analizy Funk-
cjonalnej).
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? ? ? ? ?

Prof. Thiago de Melo z Uniwersytetu w Sao Paulo (Brazylia) wygªosiª w
dniu 24.02.2011 wykªad pt. �Torsion of quaternionic spherical space forms�.

? ? ? ? ?

Prof. Leonhard Frerick z Uniwersytetu w Trewirze (Niemcy) wygªosi w
dniu 1.03.2011 o godzinie 10.30 w sali posiedze« Rady Wydziaªu wykªad pt.
�Unconditional basis constants for spaces of polynomials�.

? ? ? ? ?

W dniach 7�11.03.2011 go±ciem wydziaªu b¦dzie prof. dr Rainer Vogt z
Uniwersytetu w Osnabrück (Niemcy). Wygªosi on cykl wykªadów: �Homo-
topy homomorphisms between topological monoids and the classifying space
functor�. Wykªady odbywa¢ si¦ b¦d¡ w sali B1-37 Collegium Mathematium
UAM od godziny 12.00.

? ? ? ? ?

W lutym 2011 odbyªy si¦ nast¦puj¡ce wyjazdy zagraniczne pracowników
naukowych wydziaªu:

• 5�13.02.2011 � dr Rafaª Witkowski, Sªowenia, Ljubljana, University of
Ljubljana � wyjazd w ramach programu Erasmus-Socrates � Teaching
Sta� Mobility,

• 13.02�2.03.2011 � prof. dr hab. Michaª Karo«ski, USA, Atlanta, Emory
University � sta» naukowy, wykªady,

• 14�25.02.2011 � dr Edyta Nowi«ska, Niemcy, Osnabrück, Universität
Osnabrück � sta» naukowy oraz prowadzenie warsztatów dla studentów
i pracowników uczelni niemieckiej,

• 21-27.02.2011 � mgr Michaª Goli«ski, Hiszpania, Walencja, Universidad
Politecnica de Valencia � wykªady,

• 26.02-18.07.2011 � prof. dr hab. Wacªaw Marzantowicz, Brazylia, Sao
Carlos, Campinas, Sao Paolo, Univ. Sao Paolo, Sao Carlos i Univ.
Campinas � wykªady, sta», wspóªpraca naukowa, konferencja,

• 27.02�6.03.2011 � prof. dr hab. Roman Murawski, Niemcy, Hanower,
Uniwersytet Leibniza � badania naukowe,
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• 28.02�6.03.2011 � dr hab. Mieczysªaw Cicho«, Hiszpania, Murcia, Uni-
wersytet w Murcii � konferencja Integration, Vector Measures and Re-
lated Topics IV.

? ? ? ? ?

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

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