
 
 
 
 
 
 

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

 

Finansieret af

CENTERHØJDEPUNKTER 2018
Centerets næstsidste år blev både markeret med nye forskningsgennembrud og artikler
i de højst rangerende tidsskrifter indenfor matematikken. Flere af centerets postdocs
fik fastansættelse ved udenlandske universiteter; Szabó fik tenure track ansættelse ved
KU Leuven, og Haugseng fik et lektorat ved NTNU i Trondheim, og vandt derudover
den norske Viggo Brun-Prisen.

AKTIVITETER. I lighed med tidligere lige år var centeret vært for Young Topologist konferencen—et arran-
gement som fik rekord stor tilslutning med 196 registrerede deltagere. Konferencen bød på professorene Hill
og Mann som inspirerende hovedtalere, og deres foredragsrækker blev fulgt op med kortere oplæg fra nye,
unge talenter. Med til højdepunkterne skal også nævnes tre masterclasses, hvor navne som Greenlees, Balmer,
Noel og Schwede hver gav en forelæsningsrække. Med hele 106 inviterede foredrag ved 96 arrangementer, fik
centerets medarbejder i den grad taletid rundt omkring i verdenen. I efteråret var der et parallelprogram ved
Isaac Newton Instituttet i Cambridge, hvilket førte til både ekstra travlhed og udbytterigt samarbejde.

FORSKNING. Et af årets absolutte højdepunkter var udviklingen af en ny tilgang til homolo-
gisk stabilitet, af Galatius og tidligere centermedlemmer Kupers og Randal–Williams, som gør
det muligt at studere sekundær, og mere general højere ordens, homologisk stabilitet. De har
allerede anvendt deres generelle metode på afbildningsklassegrupper, med vigtige nye indsigter
til følge. Resultaterne af Barthel, Hausmann og deres samarbejdspartnere, om spektret af den
ækvivariante stabile homotopikategori, som vi nævnte sidste år blev accepteret i Inventiones,
og også Szymik–Wahls preprint fra 2016, om Higman–Thompson gruppens homologi, fandt vej
til samme top-3 tidsskrift. I alt blev det til 34 publicerede artikler og 34 nye uploads til vores
preprintserie, med 15 postdocs og 12 ph.d.-studerende på centret.

UNDERVISNING OG FORMIDLING. Vi vejledte 4 ph.d.-afhandlinger, 7 specialer, 11 ba-
chelorprojekter og udbød 13 kurser, som ligger indenfor centerets kerneforskning. Udover cen-
terets tilbagevendende indslag ved Kulturnatten og foredrag for gymnasieelever, deltog vi også
i produktionen af en video, som skal give et yngre publikum indblik i en professionel matema-
tikers verden.

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


