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CENTERHØJDEPUNKTER 2012

Året 2012 var centrets tredje år, et år hvor vi på meget håndfast vis kunne høste frugterne
af vores indsats. Et stort antal artikler omhandlende forskning udført ved cen-
tret blev accepteret af førende tidsskrifter. Og centrets første ph.d.-studerende
fik deres grader og sikrede sig prestigefyldte postdoc-ansættelser ved steder
som MIT, EPFL (Lausanne) og Münster.

AKTIVITETER. Centret var vært for 1 stor konference, 4 workshops og
3 masterclasses i 2012. Galatius’ besøg i foråret kulminerede i det meget
succesfulde Young Topologists Meeting som tiltrak 130 deltagere, primært
kandidat- og ph.d.-studerende—konferencen skabte ekstra opmærksomhed
omkring vores succesrige ph.d.- og postdoc-program. Efterårets program
var centreret om Ozawas besøg, med højdepunkter såsom en workshop i november med deltagelse af førende
eksperter inden for sofiske grupper.

FORSKNING. I 2012 opnåede vi adskillige forskningsmæssige gennembrud. Benson–Grodal–Henke viste at
varietetsisomorfi i gruppekohomologi medfører kontrol af fusion; artiklen er under redaktion hos Invent. Math.

Vi fremhæver også Wahls resultater for de naturlige operatorer på Hochschild-komplekset af
algebraer af en given type, som har åbnet nye muligheder der vil blive udforsket i 2013. Kirch-
bergs besøg i 2011 gav efterdønninger i 2012 idet det lykkedes for Kirchberg–Rørdam at anføre
betingelser der afgør Jiang–Su-algebra stabilitet, som var et af vores forskningsmål; artiklen er
optaget i Crelle’s Journal für die reine und angewandte Mathematik. Vi nævner at adskillige
af de artikler vi fremhævede sidste år er blevet accepteret: Olivers artikel om Martino–Priddys
formodning udkommer i Acta Math. og Haagerup–de Laats artikel i Duke Math J. Også dette
år modtog vi en fremstående international pris idet Haagerup hædredes med den 14ende ESF
Latsis-pris.

UDDANNELSE OG FORMIDLING. Vi fortsatte vores engagement i udbygningen af kandidatprogram-
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met, såvel inden for centrets kernefelt som i naboområder, idet vi udbød 13
kandidatkurser og 3 læse-seminarer i 2012. Hvad angår formidling var vi i sommer
vært for en matematikcamp for gymnasiestuderende såvel som den store Math en
Jeans-konference for over 300 fransktalende skolebørn. Endelige nævner vi vores
samarbejde med en lokal kunstner Bugge om at formidle begreberne symmetri og
deformation til den brede offentlighed. Dette har resulteret i videoer og billeder
som snart vil være tilgængelige på vores hjemmeside.

Besøg vores hjemmeside sym.math.ku.dk for mere information.


