
 
 
 
 
 
 

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

 

Finansieret af

CENTERHØJDEPUNKTER 2015
Året 2015 var det første år i centrets anden periode som fik en fremragende start med god fremdrift inden
for vores nye forskningsmål og med lanceringen af en bredere vifte af aktiviteter. Vores postdoc- og ph.d.-
udviklingsaktiviteter fortsatte på fuld kraft med 14 ph.d.-studerende og 14 postdocs ved udgangen af året.

AKTIVITETER. Centret summede af aktivitet året igennem idet vi
var værter for 2 konferencer, 2 workshops, 5 masterclasser og 185
individuelle gæster. Et nyt biennalt arrangement startede op den-
ne sommer hvor det første Young Mathematicians in C∗-Algebras-
møde tiltrak over 100 deltagere, primært ph.d.- og kandidatstude-

rende. I efteråret gav Tikuisis, White og Winter de første dybdegående foredrag om deres nylige gennembrud-
sresultater for kvasidiagonalitet af nukleære C∗-algebraer.

FORSKNING. 41 artikler blev publiceret i 2015, samme rekordhøje antal som sidste år, og 48 nye preprints
blev føjet til vores preprintserie CPH-SYM-DNRF92 på arXiv.org. Vi påbegyndte vores anden periodes forsk-
ningsplan med nyt moment tilført i form af en ny adjunkt og 7 nye postdocs. Blandt de seneste
forskningsgennembrud bør nævnes at Petersen sammen med Alm bekræftede en formodning af
Francis Brown, og inden for geometrisk gruppeteori at Brodzki–Cave–Li beviste at amenabilitet i
uendelig for lokalkompakte grupper er ækvivalent med at være eksakt. Det bør videre nævnes at
klassifikationsprogrammet for graf-C∗-algebraer er gået ind i en konklusiv fase grundet arbejde af
Eilers, Gabe og deres medforfattere. Adskillige af de preprints der blev fremhævet sidste år, er nu
blevet accepteret til toptidsskrifter: Ozawa–Rørdam–Sato til GAFA, Haagerup–Knudby–de Laat
til Ann. Sci. École Norm. Supér., Boyle–Schmieding og Kaad–Nest til J. Reine Angew. Math.,
samt artiklen af Wahl–Westerland til Adv. Math. Også i år modtog en nyudklækket ph.d. et
efterstræbt DFF-postdocstipendium idet Li fik et af efterårets blot otte FNU-stipendier.

UNDERVISNING OG FORMIDLING. Vi fortsatte vores dybe engagement i udbyg-
ningen af kandidatprogrammet, ved at udbyde 15 kandidatkurser og ved at udvikle
nye undervisningsstrategier som en sommerskole holdt hos Fondet for dansk-norsk
samarbeid om dansk-norsk forskning inden for centrets kerneområder. Også vores for-
midlingsaktiviteter blev fortsat såvel som udvidet, idet vi hjalp Glyptoteket med en
3D-visualiseringsinstallation i forbindelse med deres Man Ray-udstilling, samtidig med

at vi fortsatte vores indsats rettet mod gymnasieelever. Vores årlige Spillecafé ved Kulturnatten blev udbygget
med en forestilling om samspillet mellem musik, matematik og maleri som tiltrak 120 tilhørere.

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


