
 
 
 
 
 
 

Centre for Symmetry and Deformation 
 Department of Mathematical Sciences, University of Copenhagen  

 

Finansieret af

CENTERHØJDEPUNKTER 2014
Året 2014 bød på en bred vifte af nye forskningsgennembrud og flere højprofilerede konferencer og workshops.
En større flok ph.d.- og kandidatstuderende fik deres grad og fortsatte ud i verden ad succesfylde karriereveje.

AKTIVITETER. Første del af året var stilletid viet til
forskning og rejser, men i juli startede konferencesæso-
nen med det biennale Young Topologist Meeting. Hoved-
talerne Jacob Lurie (Harvard) og Lars Hesselholt tiltrak
fulde auditorier med 160 tilhørere. Stemningen var ekstra
høj da Lurie netop havde modtaget et 2014 MacArthur “genius” fellowship og yderligere en pris på 3M USD.
Straks efter fulgte en konference om kubekomplekser med en forelæsningsrække af Dani Wise ledende mod
Wises og Agols spektakulære arbejder om Thurstons virtuelle Haken-formodning. Efteråret var også rigt på
begivenheder, og med en masterclass om topologiske kvantefeltteorier samt en stor konference om anvendt
algebraisk topologi bevægede vi os ind på nyt territorium.

FORSKNING. 2014 satte rekord med 43 udgivne artikler. Desuden blev 53 nye preprints føjet til vores pre-
printserie CPH-SYM-DNRF92 på arXiv.org inden for en endnu bredere vifte af områder end foregående år.
Især klassifikationsprogrammet for C∗–algebraer gav afkast i år idet klassifikationsteknikker anvendtes til at løse

to problemer uden for området: Enders viste Blackadars formodning om semiprojektivitet af
rent uendelige C∗–algebraer, en central formodning siden midt-90’erne. Mens Rørdam, Ozawa
og Sato opnåede et gennembrud idet de viste at elementært amenable grupper er kvasidia-
gonale, hvilket bekræftede Rosenbergs formodning fra 1987 for denne klasse af amenable
grupper. I alt 7 artikler blev accepteret hos vores top-10-tidsskrifter, igen en rekord: 3 hos J.
Reine und Angewandte Mathematik af Ando–Haagerup–Winslow, Degrijse–Martinez-Perez og
Wahl, og 4 artikler blev accepteret hos Advances af Bressler–Gorokhovsky–Nest, Foley, Henke

og Reeh. Artiklen af Reeh indgik i hans ph.d.-afhandling under vejledning af Grodal og medvirkede til at han
modtog en Sapere Aude DFF-Forskertalentpris til at etablere sig ved MIT.

UNDERVISNING OG FORMIDLING. Vi vejledte 8 specialestuderende hvoraf
de 6 fortsatte som ph.d.-studerende, de 3 i udlandet ved KU-Leuven, Notre
Dame og MIT. 5 ph.d.-studerende modtog deres grad og fandt attraktive stillin-
ger, blandt andet som postdocs ved Münster, Bonn og MIT. Ligeledes fortsatte
vi vores formidlingsaktiviteter, herunder vores deltagelse ved begivenheder som
Kulturnatten der var et stort hit også blandt børn.

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


