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Stypendia Nowoczesnego Uniwersytetu zostay
wrczone po raz ostatni. Tym razem po ok. 2 tys.
z miesicznie przez rok dostanie 22 doktorantw (z 57 zgoszonych) i 26 doktorw przed 35.
rokiem ycia (z 75 wnioskujcych). Prowadz oni
badania w dziedzinach nauk matematycznych,
przyrodniczych i spoeczno-ekonomicznych.
Wrd nagrodzonych 18 grudnia i 19 lutego s
autorzy prac podejmujcych tematy czynnoci
bioelektrycznej mzgu, gier wideo, „Solidarnoci” zperspektywy socjologicznej, kultury rednich miast wPolsce, epidemiologii molekularnej
chorb odkleszczowych, dzieci ulicy, funkcjonowania mitochondriw rolinnych, nowych izotopw ibadania wasnoci ich rozpadu.
wykrywacZ Tornad

Jednym zlaureatw jest Joanna Popawska. Na
Wydziale Geograi iStudiw Regionalnych przygotowuje prac doktorsk Zastosowanie wybranych metod detekcji tornad itrb powietrznych
na obszarze Polski – studia przypadkw. – Jej
najwaniejszym celem jest ocena przydatnoci
produktw radarowych, wskanikw konwekcyjnych, wskanikw uskoku wiatru oraz zdj
satelitarnych w detekcji tornad itrb powietrznych wnaszym kraju oraz ocena moliwoci prognozowania tych zjawisk za pomoc dostpnych
wPolsce narzdzi – wylicza Joanna Popawska.
I dopowiada, e wyniki pracy pozwol na opisanie warunkw meteorologicznych sprzyjajcych wiatrom wirowym wPolsce oraz okrelenie
miejsc najbardziej na nie naraonych. – Praca
ma charakter metodyczny i ma stanowi przyczynek do opracowania skutecznej metody
wykrywania gronych zjawisk wiatrowych
wPolsce – zapowiada Joanna Popawska.
Pienidze ze stypendium doktorantka przeznaczy na wyjazd na pierwszy midzynarodowy
szczyt powicony tornadom izmianom klimatu,
ktry odbdzie si wmaju na Krecie.
koMpUTer do Zada Specjalnych

Od kwietnia 2012 r. Marek Cygan ma stopie
doktora. Pracuje na Wydziale Matematyki,
Informatyki i Mechaniki. Koncentruje si na
czci informatyki teoretycznej, ktrej celem jest
opracowywanie ianalizowanie algorytmw, czyli
sposobw rozwizywania zada przez komputery. – Niestety wikszo istotnych problemw

jest NP-trudna, co oznacza, e raczej nie istniej
efektywne algorytmy, ktre rozwizuj wszystkie egzemplarze problemu. Ztego powodu bada
si inne podejcia do NP-trudnych problemw
– wyjania Marek Cygan.
Mody informatyk skupi si na dwch podejciach: szukaniu przyblionych rozwiza
i zoonoci parametryzowanej polegajcej na
proponowaniu miary egzemplarza problemu oraz
algorytmu.
– Celem bada jest opracowanie nowych
algorytmw, analiza ju istniejcych, a take J 225 s tzm
st nUw zz
poszukiwanie granic, czyli dowodzenie, e przy
 t.
odpowiednich zaoeniach nie istniej algorytmy
lepsze ni te obecnie znane – opowiada dr Cygan. J 4 189 500 z 
177 utm
– Algorytmika w postaci, ktr si zajmuj, stazt us
nowi cz bada podstawowych, gdzie celem
st nUw.
jest systematyczne poszerzanie wiedzy na temat
J
kus st
moliwego wykorzystania komputera do rozwist  zzt
zywania podstawowych problemw informatyki.
Ulgi podaTkowe dla MiSTrZoSTw

z nzs
Usttu –
mu s
tt
t Uw.
nUw st s
zmu

kt luz,
ss
zz U eus.
Ustt z s
st uzs 
 st
s fuusz
stutu 
t 2014-2020 
tu nUw.

W czerwcu 2012 r. Karolina Tetak obronia doktorat, ktry ukae si po angielsku w„IBFD Doctoral
Series” – serii wydawniczej z najlepszymi dokto- J
ratami zmidzynarodowego prawa podatkowego.
Na Wydziale Prawa iAdministracji dr Tetak zajmuje si prawno-podatkowymi aspektami imprez
sportowych, takich jak igrzyska olimpijskie ipikarskie mistrzostwa Europy iwiata.
Donansowane badania dotycz specjalnych J
zwolnie podatkowych dla imprez w pastwach
goszczcych. – Analizuj dziaania midzynarodowych organizacji sportowych, takich jak MKOl,
UEFA i FIFA pod ktem prowadzenia przez nie
wasnej polityki podatkowej. daj one od
pastw goszczcych imprezy przywilejw skalnych. Od ich wprowadzenia zaley organizacja
wydarzenia – tumaczy Karolina Tetak. Oczekiwania organizacji s czsto sprzeczne zpolityk
J w fm 
podatkow pastw.
st
– W praktyce wyniki bada mog pomc
.u.u.u..
stworzy spjn polityk skaln dla wielkich
imprez sportowych i opracowa odpowiednie
strategie negocjacyjne dla pastw goszczcych
–mwi dr Tetak.
Moda prawnik zostaa take laureatk konkursu
NUW o zagraniczny sta, dziki ktremu wkwietniu
poprowadzi wykady o opodatkowaniu sportowcw
na Uniwersytecie Ekonomicznym wWiedniu.
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