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CSM – The First Conference for PhD Students in Mathematics
Matematikus Doktranduszok I. Konferenciája
www.math.u-szeged.hu/CSM
Szeged, 2010. június 29. kedd – 2010. július 2. péntek

A konferencia céljai:
•
•
•

Lehetőséget adni a doktorandusz hallgatóknak és a fiatal kutatóknak arra, hogy
25 perces angol nyelvű előadáson bemutassák kutatási terüleiket és elért
eredményeiket.
Neves meghívott előadók plenáris előadásain keresztül tájékoztatni a
legmodernebb matematikai kutatási témákról.
Közösségi élményt biztosítani a jövő kutató matematikusainak.

A konferencia témája a matematika és a hozzá szorosan kapcsolódó területek, beleértve az
elméletet és az alkalmazásokat.
A konferenciát az Informatikus Doktoranduszok VII. Konferenciájával párhuzamosan
rendezzük, közös meghívott előadókkal.
Az eddig visszajelzett meghívott előadók:
•
•

Prof. Dr. Bruno Buchberger, University of Linz, Ausztria
Prof. Dr. Kovács Mihály, University Otago, Új-Zéland

Jelentkezés e-mailben a nagyg@math.u-szeged.hu email címen.
Jelentkezési határidő 2010. május 10.
A regisztrációs díj 35.000,-Ft, ami tartalmazza a szállás és étkezés költségeit is.
További részletek a fenti honlapon.
Minden érdeklődő jelentkezését örömmel várjuk!

a Tudományos és Szervező Bizottság
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CSM – The First Conference for PhD Students in Mathematics
www.math.u-szeged.hu/CSM
Szeged, Hungary, June 29 - July 2, 2010

The aim of the conference:
•
•
•

To provide opportunities to PhD students and to young researchers to present
their field of interest and their results in 25-minute talks in English.
To learn about the most recent research areas from the plenary talks given by
renowned invited speakers.
To provide a social experience to future mathematicians.

The topics of interest of the conference are mathematics and related fields, including theory
and applications, e.g. algebra, analysis, differential equations, geometry, numeric and
symbolic computation.
The conference will be organized in parallel with the 7th Conference for PhD Students in
Computer Science, with common invited speakers.
The main speakers will include:
•
•

Prof. Dr. Bruno Buchberger, University of Linz, Austria
Prof. Dr. Mihály Kovács, University Otago, New Zealand

Registration per email on the address nagyg@math.u-szeged.hu.
Registration deadline: May 10, 2010.
The registration fee is HUF 35.000 (EUR 135) which includes meal and accommodation.
For more information visit the conference website.
We are looking forward to your registration!

The Scientific and Organizning Committee

