Prof. zw. dr hab. Andrzej W. Mostowski
Profesor Andrzej Włodzimierz Mostowski urodził się 9 maja 1931 roku w Łodzi. Będąc
studentem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na Uniwersytecie Łódzkim pracował
jednocześnie w latach 1951-1952 jako zastępca asystenta na tym Wydziale. Po ukończeniu
studiów w Łodzi przeniósł się na magisterskie studia na Uniwersytet Warszawski, gdzie w
latach 1953-1954 pracował jako asystent. Od 1954 był adiunktem w Dziale Algebry Instytutu
Matematycznego Polskiej Akademii Nauk. Tytuł doktora nauk matematycznych uzyskał w
1960 roku w Instytucie Matematycznym PAN. Promotorem pracy doktorskiej był prof. Dr
hab. Jerzy Łoś. Od 1959 roku pracował ponownie w Uniwersytecie Warszawskim i tamże w
1967 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego i objął stanowisko docenta.
Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1990 roku, a w 1996 roku został mianowany na
stanowisko profesora zwyczajnego.
W 1971 roku Profesor przeniósł się z Uniwersytetu Warszawskiego na nowo
powołany Uniwersytet Gdański. Rozwinął ożywioną działalność naukową w środowisku
gdańskim tworząc seminarium „środowe".
Profesorowi udało się zintegrować szerokie grono ludzi o różnych zainteresowaniach
spośród pracowników Instytutu Matematyki UG, pracowników naukowych Politechniki
Gdańskiej, Instytutu Podstaw Informatyki PAN, doktorantów zagranicznych. Początkowo
seminarium było poświęcone teorii grup, z czasem przekształciło się z seminarium
algebraicznego w informatyczne. Seminarium wielokrotnie gościło referentów z różnych
stron świata.
W latach 1971-1974 Profesor pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Matematyki UG, a
w kadencji 1984-1987 był dyrektorem. W latach 1971-1984 był kierownikiem Zakładu
Algebry, od 1984 do przejścia na emeryturę w 2009 roku był kierownikiem Zakładu
Informatyki. Rok akademicki 1989/90 Profesor spędził na Saddam University w Bagdadzie.
Od 1972 roku współpracował naukowo z Politechniką Gdańską prowadząc seminaria,
konsultacje oraz wykłady na Studiach Doktoranckich.
Wypromował 13 doktorów; dziś troje ma stopień doktora habilitowanego, dwóch tytuł
profesora. Profesor był recenzentem kilkunastu wniosków o nominacje profesorskie,
kilkunastu rozpraw habilitacyjnych i około 40 rozpraw doktorskich w wielu polskich
ośrodkach akademickich. Pod kierunkiem Profesora około 150 studentów Uniwersytetu
Warszawskiego i Uniwersytetu Gdańskiego napisało prace magisterskie. Profesor aktywnie
wspierał szkolenie nauczycieli na Podyplomowym Studium Podstaw Informatyki, a także
utworzenie kierunku Informatyka na Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki UG, co
nastąpiło w roku 2000.
Profesor Mostowski był aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W
latach 1983-1987 był prezesem Oddziału Gdańskiego PTM.
Profesor Mostowski był wysoko cenionym autorytetem w środowisku matematycznym i
informatycznym. Wyrazem tego były zaproszenia do wygłoszenia referatów plenarnych na
konferencjach międzynarodowych.
Profesor był wielokrotnie nagradzany nagrodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za badania
naukowe (1973, 1978, 1979, 1980, 1983, 1986, 1988).
W trakcie uroczystości otwarcia nowego gmachu Instytutu Informatyki, która odbyła się 25
listopada 2019 roku, Rektor UG odznaczył prof. dr hab. Andrzeja Mostowskiego, pierwszego
kierownika Zakładu Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG, srebrnym
medalem Uniwersytetu Gdańskiego za długoletnią i pełną zaangażowania pracę naukową i
dydaktyczną na rzecz Wydziału.

