On the Trail of Women in Mathematics
– in Honor of Sofia Kowalewska

Komitet Organizacyjny konferencji On the Trail of Women in Mathematics - in Honor of Sofia
Kowalewska, która odbędzie się w dniach 31 sierpnia - 2 września 2019 roku, pragnie przypomnieć
o ważnych sprawach i terminach związanych z konferencją.
Przede wszystkim dziękujemy naszym wspaniałym mówcom plenarnym, którzy zgodzili się
zaprezentować swoje wykłady na naszej konferencji. Są to: Agnieszka Bartłomiejczyk, Jan
Boroński, Alessandra Celletti, Stanisław Domoradzki, Tadeusz Iwaniec, Bronisław
Jakubczyk, Magdalena Nockowska-Rosiak, Marta Lewicka, Elisabetta Strickland,
Anna Zatorska-Goldstein, Anna Żeromska. Wśród mówców plenarnych na naszych
konferencjach znajdują się osoby doświadczone, prowadzące swoją karierę naukową od lat,
jak również osoby młode, które mają znaczący dorobek, lecz są trochę mniej znane w
środowisku naukowym. Jest to pionierski pomysł PTKM.
• Obrady odbywać się będą w łączniku pomiędzy budynkami A3i A4, budynku A3 oraz budynku
B7 Wydziału Matematyki Stosowanej AGH, al. A. Mickiewicza 30, Kraków.
• Zachęcamy do kontaktu z organizatorami sesji tematycznych i ustalanie wykładów w sesjach.
Przypominamy, że do tej pory zgłoszono następujące sesje:
o Sesja dydaktyki (Anna Żeromska, zeromska@agh.edu.pl);
o Analiza zespolona (Edyta Trybucka, eles@ur.edu.pl);
o Sesja matematyki stosowanej (Anna Gryboś, grybos@agh.edu.pl);
o Matematyka dyskretna (Sylwia Cichacz & Agnieszka Goerlich, cichacz@agh.edu.pl,
forys@agh.edu.pl);
o Modelowanie matematyczne w naukach biologicznych (Urszula Foryś & Mariusz
Bodzioch, urszula@mimuw.edu.pl, Mariusz.Bodzioch@matman.uwm.edu.pl);
o Topologia i systemy dynamiczne (Piotr Oprocha, oprocha@agh.edu.pl);
o Modelowanie matematyczne i zbiory rozmyte (Barbara Pękala, bpekala@ur.edu.pl).
• Do 30 maja można jeszcze zgłaszać kolejne sesje.
• Zapraszamy do przesyłania abstraktów prezentowanych wykładów, referatów czy posterów.
Termin przesyłania abstraktów mija 15 lipca 2019 roku.
• Zapraszamy do rejestracji na konferencję, termin rejestracji mija 30 czerwca 2019 roku.
• Przypominamy, że obniżona opłata konferencyjna (400 PLN) powinna zostać wpłacona do 30
czerwca 2019 roku. Po tym terminie opłata wzrasta do wysokości 500 PLN.
• Zapraszamy do zgłaszania się do dyskusji w panelu dyskusyjnym pn. “Mobbing na wyższych
uczelniach”. Osoby, które chcą zabrać widoczny głos w panelu proszone są o zgłaszanie się
do Urszuli Foryś urszula@mimuw.edu.pl. Panele dyskusyjne są kolejnym pionierskim
pomysłem PTKM; formuła ta została zaakceptowana przez środowisko naukowe i zapożyczona
została również na inne konferencje.
Konferencja jest ważnym elementem obchodów 100lecia AGH oraz 100lecia PTM, jak również jest
jedną z uroczystości celebrujących Rok Matematyki, którym - zgodnie z postanowieniem Senatu
RP - został ustanowiony rok 2019.
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