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European Women in 
Mathematics  EWM
● Organizacja powstała w 

1986 roku aby wspierać 
kobiety zajmujące się 
matematyką

● Koordynatorzy i 
członkowie pochodzą z 35 
krajów, także spoza 
Europy (Azerbejdżan, 
Gruzja, Turcja, Uzbekistan) 

http://www.europeanwomeninmaths.org/

● Co dwa lata organizowane 
są generalne zjazdy, a 
poza nimi specjalistyczne 
konferencje oraz warsztaty

● Powstała rozbudowana 
sieć kontaktów, newsletter 
oraz webpage

● Członkowstwo jest 
dostępne dla wszystkich

http://www.europeanwomeninmaths.org/


  



  

Struktura organizacyjna

● Biennial 
General 
Assembly

● Convenor 

Diane 
Maclagan (UK)

● Standing 
Committee

● Scientific 
Committee

● Kontakt z 
innymi 
organizacjami 

(EMS, WiM)

● Koordynatorzy 
lokalni

(z 35 krajów)

● Koordynatorzy 
międzynarodowi

główne biuro w 
Helsinkach

http://www.europeanwomeninmaths.org/

http://www.europeanwomeninmaths.org/
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Szkoły letnie i warsztaty
● Warsztaty “Grupy i Grafy” 2002, International Home of 

Scientists "Fr.J.Curie" Warna, Bułgaria 

● Nordic Summer School 2009, Uniwersytet Turku, Finlandia – 
Number Theory, Algebra, Biomathematics

● Leiden Holandia 2011, Lorenz Center – Logic, Geometry, 
History of Mathematics

● Triest 2013, ICTP (jako część programu Mathematics For 
Planet Earth) - Dynamical systems, Partial Differential 
Equations and Numerical Analysis

● Summer school 2014 on Apollonian Circle Packings, Institut 
Mittag-Leffler, Sztokholm

http://www.europeanwomeninmaths.org/

http://www.europeanwomeninmaths.org/


  

Panele dyskusyjne i sesje

● Sesja “Women and Mathematics across Cultures” 
przy 2 Europejskim Kongresie Matematycznym 
1996 w Budapeszcie (DVD) 

● Sesja wykładów “EMS/EWM Survey Lectures” oraz 
panel dyskusyjny "Redressing the gender balance 
in mathematics: strategies and outcomes" przy 6 
Europejskim Kongresie Matematycznym 2012 w 
Krakowie

● Międzynarodowy Kongres Kobiet w Matematyce przy 
International Congress of Mathematicians 2014, Seul

http://www.europeanwomeninmaths.org/

http://www.europeanwomeninmaths.org/


  

Szkoły letnie i warsztaty

● 3rd Workshop of the Association for Turkish Women in 
Maths, Izmir 2016

● Wsparcie dla AWMA (African Women in Mathematics 
Association) – organizacji utworzonej 19 lipca 2013 w RPA

● Sesja wykładów “Joint EMS/EWM Survey Lectures” przy 
Europejskim Kongresie Matematycznym 2016 w Berlinie

● Summer school 2016 on Geometric and Physical aspects 
of Trudinger Moser type inequalities, Institut Mittag-Leffler, 
Sztokholm 

http://www.europeanwomeninmaths.org/

http://www.europeanwomeninmaths.org/


  

African Women in Mathematics 
Association - AWMA

● Organizacja powstała w 2013 w African 
Institute for Mathematical Sciences South Africa

● Cele i struktura wzorowane na EWM (duży 
wkład Marie-Francoise Roy)

● Generalne zjazdy co dwa lata (pierwsze w 
Kenii 2015)

● AWMA Virtual Seminars – comiesięczne 
spotkania online w skali kontynentu

● Komitet kobiet w matematyce przy AMU – 
African Mathematical Union



  

AWMA – Rekomendacje 
„Young Girls and Mathematics”

● Szkolenia dla nauczycieli (obojga płci) szkół podstawowych i 
średnich, na temat równości i równego traktowania uczniów w 
celu zahamowania zjawiska porzucania edukacji przez 
dziewczynki.

● Zmiany metodyki nauczania i promowanie aktywizacji 
uczennic.

● Wydanie broszury w kilku językach promującą afrykańskie 
kobiety w matematyce i ich osiągnięcia, jako wzory do 
naśladowania.



  

AWMA – Rekomendacje 
„Young Girls and Mathematics”

● Popularyzowanie matematyki wśród młodzieży przez akcje 
typu: Miss Matematyki na Wybrzeżu Kości Słoniowej, Summer 
Camps in Mathematics w Zimbabwe

● Zwracanie szczególnej uwagi aby w aktywnościach typu 
kółka matematyczne, „Tydzień Matematyki” itp. brały 
udział też dziewczęta.

● Zachęcanie do uczestnictwa w olimpiadach matematycznych. 



  

AWMA – Rekomendacje 
„Equality between men and women”

● Zwalczanie przemocy wobec dziewcząt przez egzekwowanie 
istniejącego prawa wobec profesorów i studentów używających 
przemocy.

● Podnoszenie świadomości znaczenia edukacji kobiet wśród 
ojców i matek i ogółu środowiska rodzinnego.



  

● Promowanie międzynarodowej współpracy w matematyce.

● Wspieranie i asystowanie przy Międzynarodowym Kongresie 
Matematycznym ICM i innych międzynarodowych spotkaniach 
naukowych lub konferencjach.

● Zachęcanie i wspieranie innych międzynarodowych działań 
matematycznych, które mogą przyczynić się do rozwoju nauk 
matematycznych we wszystkich jej aspektach, czystych, 
stosowanych lub edukacyjnych.



  



  

CWM Committee for Women in Mathematics jest organizacją 
w ramach IMU zajmującą się zagadnieniami dotyczącymi 
kobiet w matematyce na całym świecie.
Jest to jedyna organizacja kobiet w matematyce o zasięgu 
globalnym!
Założona w 2015 po kongresie ICM w Seulu.



  

● Zwiększanie widoczności kobiet w matematyce, przez co 
zwiększenia ich reprezentacji w matematycznej społeczności na 
wszystkich poziomach i we wszystkich częściach świata.

● Promowanie międzynarodowych kontaktów między krajowymi i 
regionalnymi organizacjami na rzecz kobiet w matematyce, w 
szczególności ułatwianie budowania sieci na poziomie regionalnym 
lub kontynentalnym.

● Budowanie sieci kontaktów przez ambasadorów CWM, bazę danych, 
strony www, newsletter itp.



  

(WM)² -  World Meeting for Women 
in Mathematics

● Satellite Event przy ICM – 
Międzynarodowym Kongresie 
Matematycznym, organizowane od 
2018r.

● Nagroda im. Olgi Ladyżeńskiej w 
fizyce matematycznej (w 2022 dla 
Svetlany Żytomirskiej)



  

Celem Stowarzyszenia jest stworzenie społeczności, w której 
kobiety i dziewczęta mogą dobrze prosperować w swoich 
matematycznych wysiłkach oraz promowanie równych szans i 
traktowania kobiet i innych osób o marginalizowanych płciach 
i tożsamościach płciowych w naukach matematycznych.



  

● AWM została założona w 1971 roku i zarejestrowana w 
stanie Massachusetts, USA. 

● AWM liczy około 5200 członków, w tym ponad 250 
członków instytucjonalnych, takich jak kolegia, 
uniwersytety, instytuty i towarzystwa matematyczne. 

● Oferuje liczne programy i warsztaty mentorskie dla kobiet i 
dziewcząt w naukach matematycznych. 

● Duża część pracy AWM jest wspierana przez dotacje 
federalne.



  

Nagrody                   

● Nagroda im. Alice T. Schafer – przyznawana corocznie „kobiecie na studiach 
licencjackich za wybitne osiągnięcia w matematyce”.

● Nagroda Louise Hay – przyznawana corocznie za „wybitne osiągnięcia 
kobiety w edukacji matematycznej”.

● Nagroda im. M. Gweneth Humphreys – przyznawana corocznie za „wybitne 
działania mentorskie kobiety w naukach matematycznych”.

● Ruth I. Michler Memorial Prize – przyznawana co roku kobiecie, która 
otrzymała „tenured position” w matematyce. Nagroda finansuje semestr 
pobytu na Uniwersytecie Cornell bez obowiązków dydaktycznych.

● Nagroda AWM Service Award - przyznawana co roku kobietom pomagającym 
promować i wspierać kobiety w matematyce poprzez wyjątkowy wolontariat 
na rzecz Stowarzyszenia Kobiet w Matematyce.



  

Wykłady                   

AWM funduje trzy cykle wykładów honorowych:

● Noether Lectures – dla kobiet, które „wniosły fundamentalny i trwały wkład w 
nauki matematyczne”. Prezentowany we współpracy z American Mathematical 
Society (AMS), wykład jest wygłaszany na corocznych Joint Mathematics 
Meetings.

● Falconer Lectures – dla kobiet, które „wniosły wybitny wkład w nauki 
matematyczne lub edukację matematyczną. Prezentowany we współpracy z 
Mathematical Association of America wykład jest wygłaszany na corocznym 
MathFest.

● Kovaleska Lectures – dla kobiet, które „wniosły wybitny wkład w matematykę 
stosowaną lub obliczeniową”. Prezentowany we współpracy z Society for 
Industrial and Applied Mathematics (SIAM), wykład jest wygłaszany na 
dorocznym spotkaniu SIAM.



  

Ciekawostka                   
EWM powstała jako oddział AWM 
w 1986r, na kongresie ICM w 
Berkeley, USA.



  

Ameryka Łacińska

● Meksykańskie Towarzystwo Matematyczne powołało Komisję 
ds. Równości i Płci. Pierwsze spotkanie kobiet matematyczek 
odbyło się w styczniu 2014 r.

● The Casa Matemática Oaxaca (CMO, Meksyk) organizuje 
warsztaty "Women in Mathematics in Latin America: Barriers, 
Advancements and New Perspectives", 2016



  

Komisja ds. Płci i Różnorodności (CGD-UMALCA) 

Realizuje cele określone w „Protokole postępowania w 
sytuacjach przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć lub 
orientację seksualną, tożsamość i ekspresję płciową do 
stosowania we wszystkich wydarzeniach na UMALCA” z 
dnia 1 czerwca 2017 r.



  

Raport ONZ 2020r.



  



  



  

Asia Oceania Women in 
Mathematics

● Najnowsza organizacja kobiet w matematyce!
● Założona 1 sierpnia 2022 przez meeting on-line. 
● Ponad 200 członków założycieli z 18 krajów Azji i 

Oceanii (Australia, Chiny, Indie, Indonezja, Iran, 
Japonia, Kazachstan, Malezja, Nepal, Nowa Zelandia, 
Oman, Pakistan, Filipiny, Korea Południowa, Sri 
Lanka, Tajlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 
Uzbekistan), przy wsparciu ambasadorów CWM 
Committee for Women in Mathematics. 
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