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Przykłady użycia matematyki do rozwiązywania
zagadnień z innych dziedzin

Streszczenie Artykuł omawia przykłady projektów realizowanych w ramach MIS-
DoMP1. MISDoMP powołano w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywi-
dualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych w 2008, kolegium zaś powołano w
2001 roku siłami wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego: Biologii, Chwmii, Fizyki,
Geografii, Geologii, Matematyki, Informatyki i Mechaniki a także Psychologii.
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Prof. Zabczyk pytał o przykłady użycia matematyki do rozwiązywania za-
gadnień z innych dziedzin. Ponieważ sporo mówiliśmy o zdobywaniu stopni,
opowiem o takich przykładach z własnego podwórka.

Wspomniany przez prof. Walczaka tegoroczny laureat nagrody PTMu dla
młodych matematyków w dziedzinie m atematyki stosowanej to pan mgr Jan
Poleszczuk. Jest on doktorantem Kolegium Międzywydziałowych Indywidu-
alnych Studiów Matematyczno – Przyrodniczych UW, pozostaje pod opieką
dwóch opiekunek. Jedną z nich jest pani profesor Foryś z Wydziału Matema-
tyki UW, druga opiekunka ma dostęp do „mokrych”danych biologicznych.
Pan Poleszczuk pracuje nad matematycznymi modelami rozwoju komórek
rakowych, i weryfikuje je na podstawie danych eksperymentalnych. Celem
pracy jest rozwiązanie problemu biologicznego za pomocą narzędzi matema-
tycznych.

Podobnych przykładów projektów doktorskich w Kolegium MISMaP jest
więcej. Są to przeważnie zagadnienia biologiczne rozwiązywane metodami
informatycznymi, pozwolę sobie nie wchodzić w szczegóły, są one do zna-
lezienia na stronie: Wykaz interdyscyplinarnej tematyki badawczej (patrz
również [1]).

Przewidujemy w przewodach udział specjalistów z innych dziedzin, po
to aby mogli się wypowiedzieć o znaczeniu dla ich dyscypliny uzyskanych
wyników.

W tym miejscu koniecznie muszę powiedzieć, że podobny program inter-
dyscyplinarnych studiów z istotnych składnikiem matematycznym jest pro-
wadzony na UMK w Toruniu. Wspominał o tym prof. Rybicki. To on mógłby
lepiej naświetlić działanie tego programu.
1 Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk Matema-

tyczno – Przyrodniczych

http://www.mismap.uw.edu.pl/dla-doktorantow/wykaz-interdyscyplinarnej-tematyki-badawczej
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Oba wspomniane studia doktoranckie napotykają barierę prawną. Nowa
ustawa o szkolnictwie wyższym już nie dopuszcza dwóch równorzędnych pro-
motorów, za wyjątkiem współpracy międzynarodowej. Promotor pomocniczy
nie może mieć habilitacji.

Mieliśmy na naszej radzie przypadek habilitacji, gdzie kandydat wyko-
rzystywał narzędzia matematyczne w biochemii. Oczywiście pojawiały się
pytania, co on udowodnił i jakie znaczenie dla biochemii mają jego prace.
W posiedzeniach rady wydziału brał udział uznany specjalista z wydziału
chemii. Moim zdaniem, jego opinie były istotne w przewodzie.

Wspomnę na koniec o zawodach z matematyki przemysłowej na moim
wydziale. Uczestniczą w nich studenci, chyba obu poziomów, licencjackiego i
magisterskiego. Z relacji wiem, że pracując w zespołach są oni konfrontowani
z rzeczywistymi problemami tzw. przemysłowymi. Okazuje się, że największą
trudnością jest stworzenie modelu, czyli przełożenie problemu na język mate-
matyki. Zdarza się, że rozwiązanie matematycznie jest potem łatwe. Wydaje
mnie się, tego typu akcje są szczególnie cenne i warte wsparcia, bo tworzą
klimat do rozwoju matematyki stosowanej i szkolą specjalistów zdolnych do
sprawnego komunikowania się z szeroko rozumianym przemysłem.
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Examples of the use of mathematics to solve problems in other
fields2

Abstract. This article is supported by examples of projects being carried
out at MISDoMP. MISDoMP have been conducted within the College of
MISMaP UW since 2008. The College itself was formed in 2001 by seven
UW faculties: Biology, Chemistry, Physics, Geography and Regional Studies,
Geology, Mathematics, Informatics and Mechanics as well as Psychology.
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