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Dane osobowe

Data urodzenia: 1985-10-01
Miejsce urodzenia: Warszawa

Nauka

doktor nauk matematycznych: 2018,

stanowisko: wyk ladowca,

afiliacja: Wydzia l Matematyki Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

zainteresowania naukowe: struktura prostej rzeczywistej i innych przestrzeni polskich, miara, kategoria i zbież-
ność, uogólniona przestrzeń Cantora 2κ

dodatkowe zainteresowania: teoria automatów, j ↪ezyki s lów o pozaskończonej d lugości

Publikacje

2016 Micha l Korch and Tomasz Weiss. On the class of perfectly null sets and its transitive version.
Bull. Pol. Acad. Sci. Math., 64:1–20, 2016

2017 Micha l Korch. Generalized Egorov’s statement for ideals. Real Anal. Exchange, 42(2):269–
282, 2017.

2018 Micha l Korch and Tomasz Weiss. Special subsets of the generalized Cantor space 2κ. wys lane
do Mathematical Logic Quarterly.

2018 Micha l Korch. Special subsets with respect to the canonical measure on a perfect subset of
Cantor space. w przygotowaniu.

2018 Micha l Korch. Convergence of sequences of functions on the generalized Cantor space 2κ.
w przygotowaniu.

2018 Micha l Korch. Knaster-Reichbach Theorem in 2κ. w przygotowaniu.

Udzia l w konferencjach i seminariach oraz wizyty naukowe

2012 5th Young Set Theory Workshop, Oropa, W lochy, plakat i referat:
”
Perfectly null sets”.

2014 Joint Meeting of DMV and PTM, Poznań, Polska, plakat:
”
The class of perfectly null seys

and its transitive version”.

2014 7th Young Set Theory Workshop, B ↪edlewo, Polska, udzia l w komitecie organizacyjny, plakat:

”
Reals from the ground model are strongly meagre after adding a single random real”.

2014 seminarium Teoria mnogości, Uniwersytet Warszawski, referat
”
Klasa zbiorów doskonale

miary zero i jej tranzytywna wersja”.

2015 Winter School in Abstract Analysis, Hejnice, Czechy, referat:
”
The class of perfectly null sets

and its transitive version”.
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2015 5th European Set Theory Conference, Cambridge, Wielka Brytania, referat:
”
The class of

perfectly null sets and its transitive version”.

2015 seminarium Teoria mnogości i topologia, Uniwersytet Wroc lawski, referat
”
Klasa zbiorów

doskonale miary zero”.

2015 seminarium Teoria mnogości, Uniwersytet Warszawski, referat
”
Uogólnione stwierdzenie Je-

gorowa dla idea lów”.

2015 8th Young Set Theory Workshop / 19th Midrasha Mathematicae, Jerozolima, Izrael, plakat:

”
Generalized Egorov’s statement for ideals”.

2017 seminarium Teoria mnogości, Uniwersytet Warszawski, referat
”
Specjalne podzbiory uogól-

nionej przestrzeni Cantora, cz ↪eść 1.”.

2017 seminarium Teoria mnogości, Uniwersytet Warszawski, referat
”
Specjalne podzbiory uogól-

nionej przestrzeni Cantora, cz ↪eść 2.”.

2018 Winter School in Abstract Analysis, Hejnice, Czechy, referat:
”
Special subsets in the gene-

ralized Cantor space 2κ”

2018 Prague Set Theory Seminar, Instytut Matematyki CAS, Praga, Czechy, referat: ”Perfectly
null sets”.

2018 dwu-tygodniowa wizyta naukowa w Instytucie Matematyki CAS, Praga, Czechy

Edukacja

2018 doktor nauk matematycznych, rozprawa doktorska pt.
”
Miara i zbieżność: specjalne podzbio-

ry prostej i ich uogólnienia”, MIM UW. Promotor: dr hab. Tomasz Weiss

2010 magister matematyki,
”
Topologie i przestrzenie funkcyjne na przeliczalnych przestrzeniach –

porównanie z lożoności deskryptywnej”, MIM UW. Promotor: prof. Witold Marciszewski

2008 magister informatyki,
”
J ↪ezyki drzew opisywalne w logice pierwszego rz ↪edu”, MIM UW. Pro-

motor: prof. Miko laj Bojańczyk

2007 licencjat z matematyki
”
Pewna grupa przekszta lceń automatycznych jako rozwi ↪azanie pro-

blemu Burnside’a”, MIM UW. Promotor: prof. Zbigniew Marciniak

2006 licencjat z informatyki (zespo lowy projekt programistyczny), MIM UW.

2003 – 2009 student (matematyka oraz informatyka), Uniwersytet Warszawski

1999 – 2003 uczeń klasy matematyczno-eksperymentalnej w 14. LO im. S. Staszica w Warszawie

Popularyzacja nauki

2018 prowadzenie wyk ladu na Warsztatach Matematycznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzie-
ci, o kolorowaniu grafów

2018 prowadzenie wyk ladu na Warsztatach Matematycznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzie-
ci, o kombinatoryce nieskończonej

2018 wyk lad
”
Mathematical Education, Global Learning and quality” na mi ↪edzynarodowym spo-

tkaniu koordynatorów programu
”
Global Issues Global Subjects” organizowanym przez CEO

2018 prowadzenie 9 wyk ladów popularyzacyjnego na MIMUW dla klas licealnych

2018 g lówny wyk ladowca oraz ćwiczeniowiec w projekcie
”
Matematyka dla ciekawych świata” (se-

ria wyk ladów dla licealistów oraz gimnazjalistów, przygotowanie ćwiczeń, prowadzenie grupy
ćwiczeniowej) organizowanego przez ICM oraz MIM UW oraz Urz ↪ad Miasta. Temat:

”
Kom-

binowanie o nieskończoności” (kombinatoryka, teoria mnogości, analiza matematyczna, pro-
gramowanie) (30h)



2018 prowadzenie serii zaj ↪eć dla uczniów szkó l podstawowych (4-6 klasa)
”
Wyprawa w Liczbowy

Wszechświat” w ramach Uniwersytetu Dzieci (20h)

2018 wyst ↪apienie w ramach TEDx Copernicus33
”
Czy można udowodnić, że 2 + 2 = 5?”

2017 prowadzenie wyk ladu na Warsztatach Matematycznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzie-
ci, o kombinatoryce nieskończonej

2017 prowadzenie dwóch wyk ladów popularyzacyjnych na MIMUW dla klas licealnych

2017 prowadzenie serii zaj ↪eć dla uczniów szkó l podstawowych (4-6 klasa)
”
Wyprawa w Liczbowy

Wszechświat” w ramach Uniwersytetu Dzieci (20h)

2017 wyk lad
”
Matematyk przy urnie” w ramach Festiwalu Nauki na Wydziale Matematyki Infor-

matyki i Mechaniki UW

2017 wyk lad
”
Geometrie nieeuklidesowe” w ramach Dnia Popularyzacji Matematyki w MINI PW

2017 prowadzenie serii zaj ↪eć dla gimnazjalistów
”
Liczbowy Wszechświat” w ramach Uniwersytetu

Dzieci (8h)

2017 g lówny wyk ladowca w projekcie
”
Matematyka dla ciekawych świata” (seria wyk ladów dla li-

cealistów oraz gimnazjalistów, przygotowanie ćwiczeń) organizowanego przez ICM oraz MIM
UW oraz Urz ↪ad Miasta. Temat:

”
Matematyczny świat j ↪ezyków” (teoria j ↪ezyków i obliczeń,

dla licealistów) oraz
”
Geometria Wszechświata” (geometrie nieeuklidesowe, czwarty wymiar,

teoria wzgl ↪edności, kosmologia, dla gimnazjalistów) (20h)

2017 dwa wyk lady o nieskończoności dla uczniów szkó l podstawowych

2016 wyk lad
”
Nieskończoność” w ramach Dnia Popularyzacji Matematyki w MINI PW

2016 g lówny wyk ladowca w projekcie
”
Matematyka dla ciekawych świata” (seria wyk ladów dla li-

cealistów oraz gimnazjalistów, przygotowanie ćwiczeń) organizowanego przez ICM oraz MIM
UW oraz Urz ↪ad Miasta. Temat:

”
Jak policzyć? Jak zmierzyć?” (teoria mnogości, topologia,

teoria miary, dla licealistów) oraz
”
Liczbowy Wszechświat” (zbiory liczbowe, dla gimnazjali-

stów) (14h)

2015 g lówny wyk ladowca w projekcie
”
Matematyka dla ciekawych świata” (seria wyk ladów dla li-

cealistów oraz gimnazjalistów, przygotowanie ćwiczeń) organizowanego przez ICM oraz MIM
UW oraz Urz ↪ad Miasta. Temat:

”
Matematyczny świat j ↪ezyków” (teoria j ↪ezyków i obliczeń,

dla licealistów) oraz
”
Liczbowy Wszechświat” (zbiory liczbowe, dla gimnazjalistów) (15h)

2014 wyk lad
”
Nieskończoność” w ramach Festiwalu Matematyki organizowanego przez Gazet ↪e

Wyborcz ↪a

2014 g lówny wyk ladowca w projekcie
”
Matematyka dla ciekawych świata” (seria wyk ladów dla

licealistów, przygotowanie ćwiczeń) organizowanego przez ICM oraz MIM UW oraz Urz ↪ad
Miasta. Temat:

”
Jak policzyć? Jak zmierzyć?” (teoria mnogości, topologia, teoria miary).

(11h)

2010 pomoc w organizacji fina lu Olimpiady Matematycznej, prowadzenie zaj ↪eć na Obozie Nauko-
wym Olimpiady w Zwardoniu,

2005 artyku l
”
Zobaczyć niewidzialne” wspólnie z prof. Wier ↪a Oliferuk w czasopísmie popularno-

naukowym
”
Delta”.

2003 – 2004 wspó lprowadzenie kó lka matematycznego w 14. LO im. S. Staszica

2002 artyku l w czasopísmie popularnonaukowym
”
Delta” na podstawie warsztatów pod kierun-

kiem prof. Jana Gaja

2002 – 2003 wspó lprowadzenie lekcji
”
Izolacja DNA z cebuli” w szko lach podstawowych w ramach Szko ly

Festiwalu Nauki

2001 – 2007 wolontariusz w czasie lekcji festiwalowych prowadzonych w ramach Festiwalu Nauki w In-
stytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN



2000 artyku l
”
Kwantowy efekt Halla” w czasopísmie popularnonaukowym

”
Delta” na podstawie

warsztatów pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Grabeckiego

2000 – 2007 wyk lady matematyczne w programie dla wybitnie uzdolnionych Krajowego Funduszu na
Rzecz Dzieci

Dydaktyka

2018 – 2019 prowadzenie zaj ↪eć na MIMUW. Algebra Liniowa, ćwiczenia, WNE UW, 120h. Geometria z
algerb ↪a liniow ↪a I, ćwiczenia, MIM UW, 60h.

od 2018 wyk ladowca na Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki UW.

2017 – 2018 prowadzenie zaj ↪eć na UW. Wst ↪ep do matematyki, MIM UW, ćwiczenia, 30h (zosta ly oce-
nione średnio na 6,82/7 w ankiecie studenckiej). Linear Algebra, ćwiczenia, WNE UW, 120h
(zosta ly ocenione średnio na 4,38/5 w ankiecie studenckiej oraz na 1,8/2 w badaniu Pracow-
nii Ewaluacji Jakości Kszta lcenia UW). Analiza matematyczna 2, ćwiczenia WNE UW, 24h
(cz ↪eść semestru).

2016 – 2017 prowadzenie zaj ↪eć na UW. Wst ↪ep do matematyki, MIM UW, ćwiczenia, 60h (zosta ly oce-
nione średnio na 6,65/7 w ankiecie studenckiej). Algebra liniowa, ćwiczenia, WNE UW, 60h
(zosta ly ocenione średnio na 4,43/5 w ankiecie studenckiej).

2016 – 2017 prowadzenie zaj ↪eć na UKSW. Analiza matematyczna, UKSW, 60h. Analiza matematyczna
2, UKSW, 60h.

2015 – 2016 prowadzenie zaj ↪eć na Uniwersytecie Warszawskim. Algebra liniowa, ćwiczenia, WNE UW,
120h (zosta ly ocenione na 4,82 na 5p w ankiecie studenckiej). Technologia informacyjna (dla
Wydzia lu Pedagogicznego UW), laboratorium, 60h.

2015 – 2016 prowadzenie zaj ↪eć na UKSW. Elementy logiki i teorii mnogości, UKSW, 30h. Analiza mate-
matyczna, UKSW, 30h. Analiza matematyczna 2, UKSW, 30h (zosta ly ocenione na 4,72 na
5p w ankiecie studenckiej). Technologia informacyjna dla studentów studium pedagogiczne-
go, UKSW, 30h

2013 – 2014 prowadzenie zaj ↪eć na Uniwersytecie Warszawskim. Wst ↪ep do matematyki, MIM UW, ćwi-
czenia, 30h (zosta ly ocenione średnio na 6,379/7 w ankiecie studenckiej, kwalifikuj ↪ac si ↪e do
25% najlepszych). Technologia informacyjna (dla Instytutu Historycznego), konwersatorium,
30h. Technologia informacyjna (dla Katedry Bia lorutenistyki), konwersatorium, 30h (zosta ly
ocenione na 1,9/2 w badaniu Pracowni Ewaluacji Jakości Kszta lcenia UW)

2012 – 2013 prowadzenie zaj ↪ać na Uniwersytecie Warszawskim. Wst ↪ep do matematyki, MIM UW, ćwi-
czenia, 30h (zosta ly ocenione w ankietach studenckich na 6,508 na 7p mieszcz ↪ac si ↪e w 25%
najlepszych). Algebra liniowa, ćwiczenia, WNE UW, 60h (zosta ly ocenione w ankietach stu-
denckich na 10 na 10p). Technologia informacyjna, UW, 120h. Zaj ↪ecia wyrównawcze do
Podstaw matematyki, MIM UW, 30h.

2012 Ukończony kurs Dydaktyka szko ly wyższej. Ocena: 5.

2011 – 2012 prowadzenie zaj ↪ać na Uniwersytecie Warszawskim. Wst ↪ep do Matematyki, MIM UW, ćwi-
czenia, 30h. Algebra liniowa, WNE UW, ćwiczenia, 60h. zaj ↪ecia wyrównawcze z Podstaw
Matematyki (informatyka, MIM UW), 30h.

2007 Ukończony kurs Dydaktyka matematyki. Ocena: 5.

Osi ↪agni ↪ecia

1994 – 2003 podopieczny i stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci (program pomocy wybitnie
zdolnym)

2002 – 2003 finalista Olimpiady Matematycznej (dwukrotnie) i Olimpiady Fizycznej

2004 – 2008 stypendium naukowe na Uniwersytecie Warszawskim



Harcerstwo

2010 – 2018 szef a potem cz lonek Zespo lu Kadry Kszta lc ↪acej Hufca ZHP Warszawa-Ochota (organizacja i
prowadzenie wielu kursów instruktorskich, wspó lprowadzenie kursów instruktorskich na wyż-
szym poziomie: kurs podharcmistrzowski, kurs kadry kszta lc ↪acej), instruktor Chor ↪agwianej
Szko ly Instruktorskiej

”
Iluminacja”

od 2015 harcmistrz

od 2014 cz lonek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca

od 2010 ukończony Kurs Kadry Kszta lc ↪acej, Br ↪azowa Odznaka Kadry Kszta lc ↪acej, potem Srebrna
OKK,

2012 – 2013 odtworzenie Szczepu 21. WDH, komendant Szczepu, organizacja stulecia szczepu

2007 – 2017 cz lonek w ladz Hufca ZHP Warszawa-Ochota (przewodnicz ↪acy Komisji Rewizyjnej, potem
cz lonek Komendy Hufca ds. kszta lcenia i pracy z kadr ↪a)

od 2006 instruktor ZHP

2006 – 2010 wspó lprowadzenie (przyboczny, szef KSH) 21. Warszawskiej Drużyny W↪edrowniczej (dla li-
cealistów i studentów)

2004 – 2009 za lożenie, wspó lprowadzenie i prowadzenie (przyboczny, drużynowy) 21. Warszawskiej Dru-
żyny Harcerzy (dla uczniów klas 4-6)

od 2002 ratownik przedmedyczny ZHP

Programowanie

Java, Python, PHP, C, C++, HTML, CSS, SQL, JavaScript, Ocaml, Scheme, Smalltalk.

J ↪ezyki

polski j ↪ezyk ojczysty

angielski zaawansowany (C1) (CAE: 2002, prowadzenie zaj ↪eć w j ↪ez. angielskim: 2017)

rosyjski średnio zaawansowany (B2)

niemiecki średnio zaawansowany (B1/A2)

hiszpański pocz ↪atkuj ↪acy (A2)

francuski pocz ↪atkuj ↪acy (A1)

bia loruski, ukraiński rozumienie w mowie i písmie

Hobby

podróżowanie, gra na gitarze, góry, fotografia. : )
Moje pe lne CV można znaleźć tutaj:

http://duch.mimuw.edu.pl/~m_korch/wp-content/uploads/2015/05/cv-michal-korch-pl.pdf.

Warszawa, 30 listopada 2018

http://duch.mimuw.edu.pl/~m_korch/wp-content/uploads/2015/05/cv-michal-korch-pl.pdf
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