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***
Od 12 do 23 kwietnia w ramach programu Erasmus przebywał na naszym Wydziale prof. Dimitrios Konstantinides
(Department of Statistics, Financial and Actuarial MatheWYDZIAŁ
matics, Aegean University, Samos, Grecja). Wygłosił on
MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII
cykl wykładów na temat zagadnień związanych z matematyką ubezpieczeniową. Wykłady adresowano przede
wszystkim do studentów starszych lat kierunku matematyProf. Andrzej Nowak wszedł do redakcji nowego czaso- ka, dla specjalności ﬁnanse i ubezpieczenia oraz specjalpisma Dynamic Games and Applications wyd. Birkhauser ności ekonomicznej.
(Boston, Berlin), które jest częścią Springera.
Informacje o składzie redakcji oraz o pierwszym zeszycie, który ukaże się w styczniu 2011r.

Kolejny doktor na Wydziale
21 kwietnia tytuł doktora nauk matematycznych na
podstawie rozprawy doktorskiej: Rozgrywane kolorowanie
grafów uzyskał nasz kolega Tomasz Bartnicki. Promotorem
rozprawy jest prof. Jarosław Grytczuk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Recenzentami w przewodzie byli prof. Paweł Idziak (Uniwersytet Jagielloński) oraz prof. Andrzej
Ruciński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza). Serdecznie gratulujemy!

***
Od 2 do 9 maja prof. Mariusz Michta przebywał w Department of Statistics, Financial-Actuarial Mathematics,
Aegean University, Samos, Grecja, gdzie wygłosił wykłady:
Stochastyczne równania różniczkowe i ich zastosowania,
w ramach programu Erasmus.
Ponadto w ramach seminarium naukowego wygłosił referat pt.: Fuzzy stochastic differential equations.

Wykład w ramach Centrum Modelowania
Matematycznego
13 maja na seminarium Centrum Modelowania Matematycznego gościliśmy prof. Stanisława Migórskiego z UJ.
Profesor Migórski wygłosił referat pt. Nieliniowe inkluzje
ewolucyjne i nierówności hemiwariacyjne dla niegładkich
zagadnień w mechanice zjawisk kontaktowych.

Piknik Wydziałowy
Tradycyjnie w maju na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii odbył się Dzień bez granic – piknik zorganizowany przez studentów matematyki oraz informatyki
i ekonometrii, a w tym roku również studentów ﬁzyki i
astronomii.
Chociaż pogoda była „typowo majowa”, wszyscy bawiliśmy się doskonale. Rozpoczęliśmy od turnieju siatków-ki
między studentami różnych kierunków, który odbył się na
hali sportowej, a w tym samym czasie w budynku WMIiE
rozgrywany był turniej gry sieciowej prowadzony przez
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Artura Rozmysłowicza. Około 13-tej wystartował Ceglathon – wyścig o nagrodę
Dziekana prof. A. Cegielskiego. W tym roku zwyciężyli studenci informatyki i
ekonometrii, którzy pokonali matematyków opracowując lepszą strategię.
W międzyczasie odbył się
konkurs na karykaturę wykładowcy – tutaj zwyciężyły
zdecydowanie studentki matematyki. Jedną z karykatur
można zobaczyć na zdjęciu i
czy ktoś może mieć wątpliwości kogo przedstawia? Rozegraliśmy również turniej
gry w koszykówkę między
studentami a wykładowcami. Pomimo zapowiadanego
przez studentów rewanżu za
ubiegło-roczną porażkę, wykładowcy wygrali 48:20. Tak
więc studenci muszą trenować wytrwale, a może uda
im się wygrać w przyszłym
roku. Przez cały czas każdy
mógł się pochwalić swoim
talentem muzycznym w konkursie karaoke, a pokrzepić
kiełbaską prosto z grilla,
którego na pikniku nie mogło zabraknąć. Na zakończenie imprezy wystartowały
trzy drużyny w kalamburach – zwyciężyli studenci
informatyki i ekonometrii
pokonując nieznacz-nie pracowników oraz studentów
matematyki. We wszystkich
konkurencjach rywalizacja
była bardzo zacięta, gdyż
na każdego czekała atrakcyjna nagroda (szczególnym
powodzeniem cieszyły się
koszulki wydziałowe). Bawiliśmy się wspaniale i być
może w przyszłym roku trzeba będzie ten dzień trochę
wydłużyć. Wiele pracy w
organizację włożyli studenci
WMIiE (m.in. Marcin Filipek,
Agata Żołyńska, Emilia Waraksa), jednak szczególne
podziękowania należą się
Łukaszowi Krysińskiemu i Michałowi Stawskiemu – głównym organizatorom pikniku.
Do zobaczenia za rok na
Dniu bez granic.
Alina Szelecka
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