
Teoria modeli to dziaª logiki matematycznej zajmuj¡cy si¦ badaniem modeli (inaczej struktur)
dowolnej ustalonej teorii (w sensie logiki matematycznej), tzn. ich budow¡, klasy�kowaniem i
porównywaniem. Fundamentalnym poj¦ciem i przedmiotem bada« s¡ tu podzbiory de�niowalne
modelu (tzn. podzbiory, które da si¦ �wyde�niowa¢� za pomoc¡ j¦zyka rozwa»anej teorii; ±ci±lej,
zbiór de�niowalny to zbiór elementów speªniaj¡cych pewn¡ formuª¦ w tym j¦zyku).

Wa»n¡ cz¦±ci¡ teorii modeli jest algebraiczna teoria modeli, w której struktury algebraiczne
bada si¦ z punktu widzenia teorii modeli. Ma ona zastosowania zarówno w algebrze, jak i w
teorii modeli (poprzez identy�kowanie struktur algebraicznych wewn¡trz abstrakcyjnych mo-
deli). Dlatego teoria modeli od dawna byªa ±ci±le zwi¡zana z algebr¡. Przestrzenie topologiczne
równie» pojawiaj¡ si¦ naturalnie w teorii modeli (np. jako przestrzenie typów), a metody topo-
logiczne u»ywane s¡ w teorii modeli od dawna. W ostatnich latach w teorii modeli zastosowano
narz¦dzia i metody dynamiki topologicznej, co otworzyªo nowe perspektywy badawcze.

Mówi¡c bardzo ogólnie, ten projekt dotyczy rozwijania, poszerzania i stosowania topologicz-
nych i algebraicznych metod w teorii modeli. Z jednej strony planujemy zaatakowa¢ pewne
otwarte problemy z teorii modeli. Z drugiej strony chcemy wprowadzi¢ do teorii modeli nowe
narz¦dzia i metody, które b¦d¡ przydatne w przyszªo±ci.

Planujemy na przykªad rozwin¡¢ dynamik¦ topologiczn¡ dla topologicznych grup de�niowal-
nych i zastosowa¢ j¡ do przetªumaczenia dynamicznych wªasno±ci grup automor�zmów struktur
pierwszego rz¦du na teoriomodelowe wªasno±ci teorii tych struktur. Chcemy równie» zbada¢ i
zastosowa¢ do rozwi¡zania trudnych problemów z teorii modeli pewne zaawansowane narz¦dzia
z algebry (grupy homologii, teori¦ kategorii wy»szego rz¦du). Je±li chodzi o czyst¡ teori¦ mo-
deli, zde�niowali±my niedawno zupeªnie now¡ klas¦ teorii dziedzicznie G-zwartych, która jest
naturalna, a projekt powinien pokaza¢, »e jest ona ciekawa. Chcieliby±my równie» spróbowa¢
udowodni¢ hipotez¦ Vaughta (prawdopodobnie najbardziej znan¡ hipotez¦ z teorii modeli) dla
pewnych klas struktur uporz¡dkowanych, poprzez dalsze rozwini¦cie techniki typów regular-
nych w teoriach niestabilnych (w teoriach stabilnych typy regularne zostaªy dogª¦bnie zbadane
i okazaªy si¦ bardzo przydatne). Mamy te» ró»ne idee, jak zaatakowa¢ pewne otwarte problemy
z algebraicznej teorii modeli (np. poprzez pewne konstrukcje i twierdzenia z teorii grup).
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