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wiadomoci wydzia³owe

wydzia³ nauk cis³ych

INSTYTUT MATEMATYKI
Kronika wydarzeñ
Prof. Andrzej Cegielski przebywa³ w dniach 29
listopada  8 grudnia w Greifswald (Niemcy), gdzie
w tamtejszym Uniwersytecie wyg³osi³ cykl wyk³adów w ramach programu Socrates.
10 grudnia przed Rad¹ Naukow¹ Instytutu odby³a siê obrona rozprawy doktorskiej naszego pracownika  mgr. Stanis³awa Niwczyka. W zgodnej
opinii Komisji, recenzentów oraz cz³onków Rady
zarówno praca jak i prezentacja wyników zas³uguj¹ na wyró¿nienie i tak¹ konkluzj¹ koñczy siê
uchwa³a Rady nadaj¹ca Niwczykowi stopieñ doktora nauk matematycznych. Kilka s³ów o nowym
doktorze zamieszczamy poni¿ej.
Od 13 do 21 grudnia w Universidad de Extremadura w Badajoz (Hiszpania) na konsultacjach naukowych przebywa³ prof. Wojciech Okrasiñski.
Prof. Kazimierz G³azek w dniach 14-18 grudnia
reprezentowa³ nasz Instytut na Southeast Asian
Mathematical Conference organizowanej przez
Yunnan University w Kunming (Chiny).
W biuletynie Towarzystwa Statystycznego Australii ukaza³a siê obszerna (trzystronicowa) relacja prof. Brentona R. Clarkea  gocia organizowanej przez nasz Instytut Miêdzynarodowej
Konferencji STATLIN03. Dwa fragmenty tej relacji, zatytu³owanej A week in Bêdlewo, Poland,
August 21st-August 27th, 2003, zamieszczamy
poni¿ej:
The conference was to focus on Statistical Inference in Linear Models and to be held in the
Mathematical Research and Conference Centre,
Bêdlewo, about 30 kilometres outside of Poznañ
in Poland. More recent conferences in this series
had been held in Poznañ 1993, Jachranka 1996,
£agów 1998, and Szklarska Porêba 2000. This
was my fifth visit to Poland and it turned out to be
one of the best.
The Polish statistical community is to be congratulated on a conference that was well organized and well supported. We can only feel lucky
that we were selected to be ambassadors for our
country at this conference that included 52 participants. The conference presentations will be published after appropriate refereeing in the journal
Discussiones Mathematicae: Probability and Statistics.

Popularyzacja matematyki
W ramach dzia³alnoci Instytutowego Ko³a
Naukowego mUZg odby³y siê kolejne spotkania:
5 grudnia  bajkowe  dr Andrzej D¹browski z Akademii Rolniczej we Wroc³awiu mówi³ o pi¹cej Królewnie i siedmiu krasnol u d k a c h ;
8 stycznia  pogadanka na temat Czy nieskoñczenie wiele kolorów wystarczy?;
22 stycznia  rozmowa pt. 2,5 medalu
Fieldsa z kombinatoryki
Polecamy kolejne wyk³ady i spotkania
 najbli¿sze odbêdzie siê 13 lutego 
dr hab. Antoni Wójcik z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wyg³osi odczyt
zatytu³owany Jak sprytny Kwantusek trzy
razy pokona³ olbrzyma Mikrosoftusa  bajka o informatyce kwantowej - zaproszenie
n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j w w w. m u z g . u z . z g o ra.pl
O podjêtej w Instytucie inicjatywie odczytów popularnych przeznaczonych dla
uczniów szkó³ rednich pisze ostatni Biul e t y n I n f o r m a c y j n y P o l s k i e g o To w a r z y s t w a
Matematycznego.
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INSTYTUT MATEMATYKI
Nowy doktor w Instytucie Matematyki
10 grudnia przed Rad¹ Naukow¹ Instytutu odby³a siê
obrona rozprawy doktorskiej mgr. Stanis³awa Niwczyka Pojêcie niezale¿noci i pewne odpowiednioci Galois napisanej pod kierunkiem profesora Kazimierza G³azka.
Dr Stanis³aw Niwczyk urodzi³ siê 15 sierpnia 1973 r. w
G³ogowie. W roku 1993 ukoñczy³ Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Chrostniku i podj¹³ studia na kierunku matematyka na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Wy¿szej Szko³y In¿ynierskiej w Zielonej Górze. W
trakcie studiów otrzyma³ srebrn¹ i z³ot¹ odznakê Maxima
Cum Laude za osi¹gniêcia w nauce. W 1998 roku obroni³ z
wynikiem bardzo dobrym pracê magistersk¹ pt: Pojêcie
niezale¿noci w ujêciu algebraicznym i uzyska³ tytu³ magistra matematyki.
We wrzeniu 1998 r. rozpocz¹³ pracê w Instytucie Matematyki Politechniki Zielonogórskiej. Prowadzi³ zajêcia dydaktyczne z matematyki dyskretnej, algebry liniowej i algebry ogólnej. Uczestniczy³ w pracach naukowych seminarium zak³adu algebry. Bra³ aktywny udzia³ w wielu miêdzynarodowych konferencjach. Od 1999 roku jest sekretarzem czasopisma Discussiones Mathematicae General
Algebra and Applications, a od 2001 roku cz³onkiem zespo³u badawczego prowadzonego przez prof. Klausa Denecke z Poczdamu i prof. Kazimierza G³azka z Zielonej
Góry w ramach grantu DAAD.
Przedstawiona rozprawa doktorska dotyczy uogólnieñ
ró¿nych pojêæ niezale¿noci i ich zwi¹zków z tzw. teori¹
Galois w algebrze ogólnej tzn. teori¹ wykorzystuj¹c¹ ogólne idee klasycznych odpowiednioci Galois.
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Zagraniczni gocie
w Instytucie matematyki w 2003
Hanako TANIDA, 10  13 stycznia (Okayama
University of Science, Japonia)
Bernt WENNBERG, 18  23 stycznia (Chalmers University of Technology, Gothenburg,
Szwecja)
Zbigniew OZIEWICZ, 22  23 stycznia (Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Meksyk)
Vadim AZMJAKOV, 13 marca (Uniwersytet w
Greifswaldzie, Niemcy)
Vyacheslav CHISTYAKOV, 12  16 maja (University of Nizhny Novgorod, Rosja)
Hans-Görg ROOS, 28  31 maja (Technische
Universität Dresden, Niemcy)
Jan M. van NOORTWIJK, 30 czerwca  5 lipca
(Uniwersytet Techniczny w Delft, Holandia)
Joao Tiago MEXIA, 8  15 wrzenia (Universidade Nova de Lisboa, Portugalia)
Roger M. COOKE, 13  16 listopada (Uniwersytet Techniczny w Delft, Holandia)
Dorota Krassowska

Patrycja £ychmus
doktorem nauk
Na Wydziale Zarz¹dzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu, 27 listopada 2003
roku, odby³a siê publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr in¿. Patrycji £ychmus. Tytu³ rozprawy
brzmia³: Konflikty we wspó³czesnych organizacjach na przyk³adzie przedsiêbiorstw rodkowego
Nadodrza. Promotorem pracy by³a prof. Janina
Stankiewicz, recenzentami - prof. Tadeusz Listwan
z Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu oraz prof.
Les³aw Haber z AGH w Krakowie. W dniu 18 grudnia 2003 roku decyzj¹ Rady Wydzia³u mgr in¿.
Patrycji £ychmus zosta³ nadany stopieñ doktora
nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarz¹dzaniu. Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych
sukcesów!
Anetta Barska
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