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Ogólnopolska Konferencja Studentów Matematyki
θβ`icZε 2018

11-13 maja 2018, Pozna«

Konferencja θβ`ιcZε organizowana jest przez studentów i doktorantów

Wydziaªu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w

Poznaniu, zrzeszonych w ramach Koªa Naukowego Matematyków oraz Sto-

warzyszenia Oblicze. Poprzednie dwie edycje konferencji byªy organizowane

pod egid¡ Pozna«skiego Oddziaªu Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Pi¡ta edycja konferencji θβ`ιcZε 2019 odbyªa si¦ w dniach 11-13 maja

2018 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mic-

kiewicza w Poznaniu. W konferencji wzi¦ªo udziaª okoªo 90 studentów z 16 ró»-

nych o±rodków akademickich. Podczas tych trzech dni mo»na byªo wysªucha¢

44 referatów w trzech równolegªych sesjach. Dotyczyªy one zarówno mate-

matyki i informatyki teoretycznej, ale i stosowanej, �nansowej i aktuarialnej.

Uczestnicy mieli szans¦ wysªucha¢ referatów na takie tematy jak przykªadowo:

• spojrzenie na zjawisko klimatyczne El Niño przez pryzmat teorii ukªa-

dów dynamicznych,

• matematyczne podstawy algorytmów szyfrowania danych,

• wpªyw awersji do ryzyka i prudencji inwestora na optymaln¡ prewencj¦,

• zwi¡zki topologii z teori¡ gier

Dodatkowo zorganizowana zostaªa sesja licealna, w której wzi¦ªo udziaª okoªo 50

uczniów pozna«skich liceów.

Kolejna edycja konferencji odb¦dzie si¦ w dniach 10-12 maja 2019 r. w

Poznaniu. Wszelkie szczegóªy znale¹¢ mo»na na stronie internetowej.1 W tym

roku planowana jest specjalna sesja dotycz¡ca analizy danych. Serdecznie za-

praszamy!

1 http://oblicze.wmi.amu.edu.pl/

http://dx.doi.org/10.14708/ma.v46i2.6387
http://oblicze.wmi.amu.edu.pl/
http://oblicze.wmi.amu.edu.pl/


348 θβ`icZε, Pozna« 2018

Polish Nationwide Mathematical Student Conference θβ`ιcZε
11�13 May 2018, Pozna«, Poland.

Mikoªaj Pabiszczak and J¦drzej Garnek

Abstract The �fth edition of the conference took place at Faculty of Mathematics
and Computer Sciences of Adam Mickiewicz University. Organised entirely by stu-
dents of the faculty, it is one of the oldest and biggest conferences of this type in
Poland. Talks (in English and Polish) concerning both applied and theoretical math-
ematics were delivered in 3 parallel sessions. Moreover, poster session took place. We
invite students of mathematics and related subjects to the next edition which is go-
ing to take place on 10-12 May 2019 also in Poznan.
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