
SYLABUS PRZEDMIOTU W SZKOŁACH DOKTORSKICH 

1.  Nazwa przedmiotu w języku polskim oraz angielskim 

Rozmaitości różniczkowalne/Differentiable manifolds 

2.  Dyscyplina  

matematyka 

3.  Język wykładowy 

polski 

4.  Jednostka prowadząca przedmiot 

Instytut Matematyczny UWr 

5.  Kod przedmiotu (jeśli jest ustalony) 

 

6.  Rodzaj przedmiotu (obowiązkowy lub do wyboru) 

do wyboru 

7.  Nazwa Kolegium Doktorskiego  

Kolegium Doktorskie Matematyki 

8.  Rok studiów (jeśli obowiązuje) 

dowolny 

9.  Semestr (zimowy lub letni) 

letni 

10.  Formy i metody prowadzenia przedmiotu 

wykład 

11.  Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia 

prof. dr hab. Jacek Świątkowski 

12.  Treści programowe 

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów podstawowych pojęć i technik 

związanych z rozmaitościami różniczkowalnymi, w zakresie w jakim są one potrzebne 

ogólnie wykształconemu matematykowi w zastosowaniu do takich zagadnień jak: grupy 

Liego, układy dynamiczne, geometria różniczkowa, topologia różniczkowa, topologia 

algebraiczna, teoria wiązek, teoria operatorów różniczkowych, itp. 

Tematyka: 

1. Rozmaitość topologiczna i struktura różniczkowalna (gładki atlas), rozmaitość 

z brzegiem, parazwartość i rozkłady jedności, różniczkowalność odwzorowań, 

podrozmaitości, orientacja. 

2. Przykłady i konstrukcje: produkt, iloraz przez dyskretną grupę dyfeomorfizmów, 

podrozmaitości zadane równaniami i parametrycznie, klejenie wzdłuż brzegu i suma 

spójna. 

3. Wiąza styczna, różniczka odwzorowania, pola wektorowe, pochodna kierunkowa, 

derywacje, potoki pól wektorowych, lokalne jednoparametrowe grupy 

dyfeomorfizmów, komutator, pochodna Liego, standaryzacja komutujących pól 

wektorowych, dystrybucje, twierdzenie Frobeniusa. 

4.Własności metryczne: metryka Riemanna, długość krzywej, metryzowalność, objętości, 

gradient pola wektorowego. 

 

13.  Zakładane efekty uczenia się  Symbole efektów uczenia się: 



Wiedza: 

- zna i rozumie najważniejsze pojęcia i 
twierdzenia dotyczące rozmaitości 

różniczkowalnych; 

- zna podstawowe przykłady i konstrukcje 

rozmaitości różniczkowalnych. 

 

Umiejętności: 

- potrafi przeprowadzać standardowe 

uzasadnienia rozmaitych faktów 

dotyczących rozmaitości różniczkowalnych; 

- potrafi stosować podstawowe techniki 

związane z badaniem rozmaitości 
różniczkowalnych oraz odwzorowań między 

rozmaitościami. 

Kompetencje społeczne: 

- jest świadom roli i znaczenia matematyki 

w rozwiązywaniu problemów o charakterze 

poznawczym,  

- krytycznie ocenia własną wiedzę w 
zakresie przedmiotu i rozumie potrzebę jej 

samodzielnego uzupełniania i poszerzania, 

a także  

 

P8S_WG (SD_W01, SD_W02) 

 

 

 

 

 

P8S_UW (SD_U01, SD_U02)  

 

 

 

 

 

P8S_KK (SD_K01) 

P8S_KO (SD_K02) 

 

14.  Literatura obowiązkowa i zalecana (źródła, opracowania, podręczniki, itp.) 

[1] J. Lee, Introduction to smooth manifolds 

[2] A. W. Wallace, Wstęp do topologii różniczkowej 

[3] M. Bestvina, Differentiable manifolds. Math 6510 Class Notes 

[4] M. Golubitsky, V. Guillemin, Stable mappings and their singularities 

 

15.  Metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się: 

 
Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego składającego się z części 

testowej oraz zadaniowej. 

 

16.  Liczba punktów ECTS (jeśli jest wymagana) 

 


