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CENTERHØJDEPUNKTER 2019
2019 blev året, hvor centeret afsluttede sin 10 års rejse, men samtidigt så kimen
til en ny begyndelse. Karim Adiprasito, Dustin Clausen og Jasmin Matz blev
ansat i permanente stillinger ved instituttet, og vi lagde dermed fundamentet
for morgendagens forskningsgennembrud indenfor både kombinatorik og talteori.
Og i 2020 starter et helt nyt grundforskningscenter, DG Copenhagen Center for
Geometry and Topology, under ledelse af Nathalie Wahl, som kan gribe teten og
føre forskningen videre i en mere geometrisk retning. 10 år med banebrydende
forskning har etableret os som en ledende forskningsinstitution i Europa, og vi
markerede dette ved at invitere alle tidligere postdocs og ph.d.-studerende –

forskere, som i dag sidder i nøglestillinger rundt omkring i verdenen – til en spektakulær fejring af centerets 10
års fødselsdag – SYM10 år.

AKTIVITETER. I 2019 fortsatte centerets aktiviteter på fuld tryk med flere store, internationale konferencer
som SYM10 år, Young Mathematicians in Algebras (YMC*A) og fire workshops og Masterclasses.

FORSKNING. 31 publikationer i 2019 (+19 accepteret til 2020 numre), samt 35 tilføjelser til vores preprint
serie, gjorde 2019 til endnu et produktivt år. Af højdepunkter lykkes det fx Hausmann, i sidste sekund af sin
3–årige ansættelse, at beskrive den ækvivariante kobordismering, et gammelt åbent problem. Og flere preprints
nævnt i tidligere års rapporter blev accepteret i Top-5 tidsskrifter: Barthel et al’s artikel, som viser at kromatisk
homotopiteori er asymptotisk algebraisk, blev accepteret i Invent. Math. og Galatius–Kupers–Randal-Williams
artiklen om sekundær homologisk stabilitet for afbildningsklassegrupper blev accepteret i Publ. IHES.

UNDERVISNING OG FORMIDLING. Vi vejledte 5 MS og 6 BA afhandlinger, og
stod for 13 forskningsrelaterede kurser. Pga. timing færdiggjorde vi kun én ph.d.–
studerende indenfor rapporteringsperioden, men bare rolig, vi har endnu 13 ph.d. stu-
derende planmæssigt på vej. Slutteligt kan vi ikke lade være med at nævne at Wahls
studerende, Krannich, nu postdoc ved Cambridge, vandt UCPH-SCIENCEs pris for
årets bedste phd-afhandling—faktisk noget af et hattrick, idet både hans BA- og MS-
afhandling fra Karlsruhe vandt tilsvarende priser.

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


