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W dniu 17.06.2011 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr
Agnieszki Ziemkowskiej, słuchaczki Studium Doktoranckiego przy naszym
wydziale. Tytuł rozprawy brzmiał: „O ciągłych operatorach liniowych mię-
dzy przestrzeniami szeregów potęgowych nad ciałami niearchimedesowymi”,
a jej promotorem był prof. UAM dr hab. Wiesław Śliwa. Recenzentami
rozprawy byli: prof. dr hab. Wojciech Banaszczyk (Uniwersytet Łódzki)
oraz prof. dr hab. Jerzy Kąkol (UAM). W wyniku rozprawy komisja posta-
nowiła wystąpić do Rady Wydziału z wnioskiem o nadanie mgr Agnieszce
Ziemkowskiej stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie
matematyki.

? ? ? ? ?

Na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 21.06.2011 przyjęto uchwałę w spra-
wie zasad podziału dotacji celowej dla młodych naukowców oraz uczestników
studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym.

? ? ? ? ?

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału przyjęła uchwałę w sprawie
budżetu wydziału na rok 2011.

? ? ? ? ?

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie propozycję Komisji Konkursowej
w sprawie zatrudnienia na wydziale na stanowisku adiunkta następujących
osób: dr Edyty Nowińskiej, dr Joanny Berlińskiej i dra Piotra Rzonsow-
skiego. Rada Wydziału poparła też propozycję Komisji w sprawie zatrud-
nienia dra Adriana Łydki w przypadku uzyskania dodatkowego etatu.

? ? ? ? ?

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek o stypendium habilita-
cyjne dla dr Izabeli Bondeckiej-Krzykowskiej z Zakładu Logiki Matematycz-
nej oraz dla dra Macieja Radziejewskiego z Zakładu Algebry i Teorii Liczb.
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? ? ? ? ?

Rada Wydziału zaopiniowała pozytywnie wniosek o Medal UAM dla pana
Wojciecha Politarczyka.

? ? ? ? ?

Na posiedzeniu w dniu 21.06.2011 Rada Wydziału zatwierdziła zmiany w pro-
gramie studiów I i II stopnia na kierunku matematyka, specjalność nauczy-
cielska.

? ? ? ? ?

Rada Wydziału powołała w dniu 21.06.2011 komisję w sprawie wszczęcia po-
stępowania o nadanie tytułu naukowego prof. UAM drowi hab. Tomaszowi
Kubiakowi z Zakładu Teorii Funkcji Rzeczywistych w następującym skła-
dzie: prof. dr hab. Jerzy Kąkol (przewodniczący), prof. dr hab. Grzegorz
Banaszak (zastępca przewodniczącego) oraz prof. dr hab. Wojciech Busz-
kowski, prof. dr hab. Paweł Domański, prof. dr hab. Lech Drewnowski, prof.
dr hab. Henryk Hudzik i prof. dr hab. Wacław Marzantowicz (członkowie).

? ? ? ? ?

Rada Wydziału wszczęła na posiedzeniu w dniu 21.06.2011 przewód habili-
tacyjny dr Anety Sikorskiej-Nowak oraz powołała na recenzentów prof. dra
hab. Kazimierza Goebla (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
i prof. dra hab. Stanisława Szuflę (UAM).

? ? ? ? ?

Rada Wydziału nadała w dniu 21.06.2011 stopień naukowy doktora nauk
matematycznych w zakresie matematyki mgr Agnieszce Ziemkowskiej.

? ? ? ? ?

Rada Wydziału wszczęła przewód doktorski mgra Arkadiusza Szala, słu-
chacza Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale. Rada zatwierdziła
tytuł rozprawy doktorskiej, który brzmi: „Algorytmy dopasowania wyrazów
metodami statystycznymi z wykorzystaniem wielowątkowości i symetryza-
cji obliczeń” oraz powołała na promotora prof. UAM dra hab. Krzysztofa
Jassema.

? ? ? ? ?
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Na posiedzeniu w dniu 21.06.2011 Rada Wydziału zatwierdziła następu-
jący zakres egzaminów doktorskich w przewodzie mgr Haifeng Ma (Harbin,
Chiny): dyscyplina podstawowa – analiza funkcjonalna, dyscyplina dodat-
kowa – historia matematyki oraz język obcy – angielski. Jednocześnie Rada
powołała następujące komisje w tym przewodzie:

• komisja do przeprowadzenia przewodu doktorskiego oraz egzaminu dok-
torskiego z dyscypliny podstawowej: prof. dr hab. Witold Wnuk (prze-
wodniczący), prof. dr hab. Tomasz Łuczak (zastępca przewodniczą-
cego), prof. dr hab. Henryk Hudzik (promotor) oraz prof. dr hab.
Mieczysław Mastyło i prof. UAM dr hab. Marek Wisła (egzaminato-
rzy),

• komisja do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny do-
datkowej: prof. dr hab. Witold Wnuk (przewodniczący), prof. dr hab.
Henryk Hudzik (promotor), prof. dr hab. Roman Murawski – egzami-
nator,

• komisja do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka obcego:
prof. dr hab. Witold Wnuk (przewodniczący), prof. dr hab. Henryk
Hudzik (promotor), mgr Maria Lehmann – egzaminator.

? ? ? ? ?

Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału zatwierdziła następujący za-
kres egzaminów doktorskich w przewodzie mgra Marka Gałązki, słuchacza
Studium Doktoranckiego przy naszym wydziale: dyscyplina podstawowa –
teoria algorytmów, dyscyplina dodatkowa – historia matematyki oraz język
obcy – angielski. Jednocześnie Rada powołała następujące komisje w tym
przewodzie:

• komisja do przeprowadzenia przewodu doktorskiego oraz egzaminu dok-
torskiego z dyscypliny podstawowej: prof. dr hab. Wojciech Buszkowski
(przewodniczący), prof. UAM dr hab. Dariusz Bugajewski (zastępca
przewodniczącego), prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański (promotor)
oraz prof. dr hab. Michał Karoński i prof. PP dr hab. Tadeusz Pan-
kowski (Politechnika Poznańska) (egzaminatorzy) ,

• komisja do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny do-
datkowej: prof. dr hab. Wojciech Buszkowski (przewodniczący), prof.
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UAM dr hab. Jerzy Szymański (promotor), prof. dr hab. Roman Mu-
rawski – egzaminator,

• komisja do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka obcego:
prof. dr hab. Wojciech Buszkowski (przewodniczący), prof. UAM dr
hab. Jerzy Szymański (promotor), mgr Maria Lehmann – egzaminator.

? ? ? ? ?

W dniu 21.06.2011 Rada Wydziału zatwierdziła następujący zakres egzami-
nów doktorskich w przewodzie mgra Jędrzeja Osińskiego, słuchacza Studium
Doktoranckiego przy naszym wydziale: dyscyplina podstawowa – modelowa-
nie matematyczne w sztucznej inteligencji, dyscyplina dodatkowa – filozofia
matematyki oraz język obcy – angielski. Jednocześnie Rada powołała na-
stępujące komisje w tym przewodzie:

• komisja do przeprowadzenia przewodu doktorskiego oraz egzaminu dok-
torskiego z dyscypliny podstawowej: prof. dr hab. Ryszard Urbański
(przewodniczący), prof. UAM dr hab. Tomasz Szulc (zastępca prze-
wodniczącego), prof. dr hab. Zygmunt Vetulani (promotor) oraz prof.
dr hab. Wojciech Buszkowski i prof. UAM dr hab. Maciej Wygralak
(egzaminatorzy),

• komisja do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny do-
datkowej: prof. dr hab. Ryszard Urbański (przewodniczący), prof. dr
hab. Zygmunt Vetulani (promotor), prof. dr hab. Roman Murawski –
egzaminator,

• komisja do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka obcego:
prof. dr hab. Ryszard Urbański (przewodniczący), prof. dr hab. Zyg-
munt Vetulani (promotor), mgr Maria Lehmann – egzaminator.

? ? ? ? ?

Rada Wydziału powołała komisję w sprawie nostryfikacji uzyskanego na Uni-
versity of Michigan (USA) dyplomu doktorskiego dra Krzysztofa Kłosina.
Komisja działać będzie w następującym składzie: prof. dr hab. Ireneusz
Kubiaczyk (przewodniczący) oraz prof. dr hab. Grzegorz Banaszak, prof.
UAM dr hab. Wojciech Gajda, prof. dr hab. Henryk Hudzik i prof. UAM
dr hab. Andrzej Sołtysiak (członkowie).
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Z historii . . .
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161 lat temu, 20.03.1840 roku urodził się we Wrześni (naówczas Wre-
schen) Franz Carl Joseph Mertens (zmarł 5.03.1927 roku w Wiedniu). Dok-
torat uzyskał w roku 1864 w Berlinie. Od roku 1865 był profesorem nadzwy-
czajnym, a od 1869 – zwyczajnym na uniwersytecie w Krakowie. W roku
1884 został profesorem politechniki w Grazu, a w latach 1894–1911 pracował
jako profesor na uniwersytecie w Wiedniu.

Mertens zajmował się przede wszystkim teorią liczb – stworzył w Wied-
niu szkołę algebraiczno-teorioliczbową. Obok równań algebraicznych intere-
sował się głównie analityczną teorią liczb.

R.M.

? ? ? ? ?

Senat UAM zaopiniował pozytywnie wniosek o mianowanie prof. UAM dra
hab. Wiesława Śliwy (Zakład Analizy Funkcjonalnej) na stanowisko profe-
sora nadzwyczajnego na czas nie określony.

? ? ? ? ?

W dniu 21.06.2011 odbył się kolejny wykład wydziałowy. Wygłosił go em.
prof. dr hab. Julian Musielak. Tytuł wykładu: „O dwudziestowiecznej ma-
tematyce poznańskiej”.

? ? ? ? ?

W dniach 12–16.09.2011 profesor Gerhard Frey z Essen (Niemcy) poprowadzi
cykl wykładów pt: „Modular Forms and Galois Representations: Arithmetic,
Algorithms and Applications”. Z kolei w dniach 19–23.09.2011 profesor Cor-
nelius Greither z Monachium (Niemcy) poprowadzi cykl wykładów pt. „Ga-
lois modules, Iwasawa Theory and Leading Termnms Conjectures”. Pełną
informację o wykładowcach oraz streszczenia wykładów można znaleźć na
stronach Środowiskowego Studium Doktoranckiego z Nauk Matematycznych
oraz na stronie wydziału.

? ? ? ? ?
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Cytat
�
�

�
�

�
�

�
�

[. . . ] nie chcę zaprzeczać, że wartość czyjeś pracy może wzrosnąć dzięki
jej implikacjom dla badań innych i dla praktyki. Ale mimo wszystko twier-
dzę, że mierzenie ważności badań wyłącznie lub głównie ich użytecznością i
możliwością zastosowań jest szkodliwe dla postępu nauki. Wiemy z historii
nauki, że wiele ważnych wyników i odkryć musiało czekać całe wieki, zanim
zostały zastosowane w jakiejś dziedzinie. Są też, według mnie, inne ważne
czynniki, których nie wolno lekceważyć, kiedy się określa wartość pracy na-
ukowej. Sądzę, że istnieje specjalna sfera bardzo głębokich i silnych potrzeb
człowieka związanych ze sfera naukową, które pod wieloma względami są
podobne do potrzeb estetycznych, a może i religijnych. Sądzę również, że
zaspokojenie tych potrzeb należy uznać za ważny cel badań. Dlatego jestem
przekonany, że na pytanie o wartość jakichkolwiek badań nie można udzielić
trafnej odpowiedzi, nie uwzględniając intelektualnej satysfakcji, jaką wyniki
badań dają tym, którzy je rozumieją i się nimi zajmują. Może to niepopu-
larne i niemodne, ale nie uważam, że wynik naukowy, dający nam lepsze
zrozumienie świata i czyniący go w naszych oczach bardziej harmonijnym,
ma być mniej poważany niż, powiedzmy, wynalazek zmniejszający koszt bru-
kowania dróg czy ulepszający domową kanalizację.

Alfred Tarski

? ? ? ? ?

W czerwcu br. gośćmi wydziału byli:

• 3–8.06.2011 – dr Sebastian Petersen, Niemcy, Kassel, Universität Kassel
(opiekun: prof. UAM dr hab. Wojciech Gajda, Zakład Arytmetycznej
Geometrii Algebraicznej),

• 5–11.06.2011 – prof. Dietmar Vogt, Niemcy, Wuppertal, Bergische Uni-
versität Wuppertal (opiekun: prof. dr hab. Paweł Domański, Zakład
Analizy Funkcjonalnej),

• 7–18.06.2011 – prof. Xiao-Xiong Gan, USA, Baltimore, Morgan State
University (opiekun: dr Daria Bugajewska, Zakład Optymalizacji i Ste-
rowania).,
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• 9–24.06.2011 – prof. Anna Kamińska, USA, Memphis, Memphis Uni-
versity (opiekun: prof. dr hab. Mieczysław Mastyło, Zakład Teorii
Interpolacji i Aproksymacji),

• 11–18.06.2011 – prof. Ulrich Höhle, Niemcy, Wuppertal, Bergische Uni-
versität (opiekun: prof. dr hab. Tomasz Kubiak, Zakład Teorii Funkcji
Rzeczywistych),

• 27–29.06.2011 – prof. Max Karoubi, Francja, Paryż, Université Pa-
ris VII & Centre National de la Recherche Scientifique (opiekun: prof.
UAM dr hab. Wojciech Gajda, Zakład Arytmetycznej Geometrii Alge-
braicznej).

? ? ? ? ?

W dniu 1.06.2011 prof. Mahide Kucuk (Department of Mathematics, Fa-
culty of Science, Anadolu University, Eskişehir, Turkey) wygłosił wykład
pt. „Construction and some properties of a total ordering cone and scalari-
zation and vectorization using this cone”, a prof. Yalcin Kucuk (Department
of Mathematics, Faculty of Science, Anadolu University, Eskişehir, Turkey)
wykład pt. „Weak conjugacy of scalar and set valued maps and weak conju-
gate duality of non-convex scalar and vector optimization problems”.

? ? ? ? ?

W dniu 7.06.2011 prof. Dietmara Vogta (Bergische Universität Wuppertal,
Wuppertal, Niemcy) wygłosił wykład pt. „Right inverses for partial diffe-
rential operators in spaces of real analytic functions”.

? ? ? ? ?

Dnia 14.06.2011 prof. dr hab. Anna Kamińska z The Memphis University,
USA, wygłosiła wykład pt. „The Daugavet property and weak neighborho-
ods in Banach lattices”.

? ? ? ? ?

Tego samego dnia dra Xiao-Xiong Gana z Morgan State University w Bal-
timore, USA, wygłosił wykład zatytułowany „Formal power series and the
boundary convergence of power series”.

? ? ? ? ?
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W czerwcu br. odbyły się następujące wyjazdy naukowe pracowników wy-
działu:

• 25.05–12.06.2011 -– prof. UAM dr hab. Krzysztof Pawałowski, USA,
Nowy Jork, Columbia University i New York University — konferencja
Faces of Geometry: 3-Manifolds, Groups & Singularities oraz wykłady,

• 25.05–1.06.2011 – prof. dr hab. Zygmunt Vetulani, Włochy, Wenecja
oraz Piza, FLARENET – 3rd FLARENET Forum 2011 oraz spotkanie
LTC – Flarenet (konsultacje organizacyjne),

• 1–5.06.2011 – prof. dr hab. Roman Murawski, Niemcy, Freising, Uni-
wersytet – konferencja Geschichte der Mathematik,

• 3–6.06.2011 – dr Michał Ren, Szwecja, Sztokholm, Uniwersytet Szcze-
ciński – konferencja Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyj-
nego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia,

• 13–25.06.2011 – prof. dr hab. Paweł Domański, Francja, Lille i Rennes,
University of Lille i University Rennes – konferencje Analysis 2011 i
Real Algebraic Geometry,

• 13–17.06.2011 – prof. dr hab. Andrzej Ruciński i dr Edyta Szymańska,
Niemcy, Dagstuhl, Leibniz Zentrum für Informatik – Dagstuhl Seminar
Design and Analysis of Randomized and Approximation Algorithms,

• 14–16.06.2011 – prof. UAM dr hab. Wojciech Gajda, Wielka Brytania,
Londyn, King’s College, London University – wykład na seminarium
London Number Theory Seminar,

• 16.06–3.07.2011 – prof. UAM dr hab. Andrzej Sołtysiak, Meksyk, Me-
xico D.F., Universidad Autonoma Metropolitana Iztapalapa – wykłady
i współpraca naukowa,

• 16–24.06.2011 – prof. UAM dr hab. Leszek Skrzypczak, Niemcy, Jena,
Friedrich Schiller Universität – wykłady oraz badania naukowe,

• 17–22.06.2011 – prof. dr hab. Witold Wnuk, Szwecja, Luleå, Technical
University (Luleå) – udział (jako egzaminator) w egzaminie doktorskim
i w obronie rozprawy doktorskiej.,

• 18–26.06.2011 – dr Rafał Witkowski, Słowenia, Bled, University of Pri-
morska – 7th Slovenian International Conference on Graph Theory,
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• 19.06–5.07.2011 – dr Edyta Nowińska, Niemcy, Osnabrück, Universität
Osnabrück – warsztaty naukowe realizowane we współpracy z Institut
für Kognitive Mathematik,

• 26–28.06.2011 – dr Jacek Marciniak, Szwecja, Göteborg, Uniwersytet
Göteborg – spotkanie projektu „Leonardo”,

• 26–29.06.2011 – prof. dr hab. Zygmunt Vetulani, Węgry, Budapeszt,
META NET – konferencja META-FORUM oraz spotkanie organiza-
cyjne w związku z organizacją konferencji LTC 2011,

• 27.06–4.07.2011 – prof. dr hab. Jerzy Jaworski, Węgry, Debrecen, Uni-
versity of Debrecen – 11th Central European Conference on Cryptology
– Debrecen’11, współpraca naukowa,

• 27.06–1.07.2011 – prof. dr hab. Andrzej Ruciński, Niemcy, Hamburg,
Hamburg University – badania naukowe z prof. Schachtem,

• 28.06–3.07.2011 – prof. UAM dr hab. Ryszard Doman, Grecja, Sa-
mos, Research and Training Institute of East Aegean – International
Conference on Applied Financial Economics,

• 30.06–3.07.2011 – dr Marcin Gogolewski oraz dr Michał Ren, Węgry,
Debrecen, University of Debrecen – 11th Central European Conference
on Cryptology,

• 7–10.06.2011 – prof. UAM dr hab. Ryszard Doman, Kraków – Warsz-
taty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki,

• 13–14.06.2011 – mgr Arkadiusz Szał, Warszawa – konferencja Security
and Intelligent Information Systems 2011,

• 20–22.06.2011 – dr Anna Ren-Kurc, Warszawa – konferencja Wirtualny
Uniwersytet 2011.

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

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

9


