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Curriculumm vitae 

Misjaa Nuyens werd geboren op 23 September 1976 in Alkmaar. Na twee jaar namen 

zijnn ouders hem mee naar het idyllische voormalige Zuiderzeestadje Hoorn. Daar 

ontvingg hij in juni 1994 op de S.G. Werenfridus zijn VWO-diplorna. 

Inn september 1994 ging hij wiskunde studeren aan de Universiteit van Amster-

dam,, waar hij het geluk had een groep gelijkgestemde geesten te vinden, die inmid-

delss bekend staat als W94. Amsterdam werd tijdelijk verlaten om tussen januari en 

junii  1998 (tamelijk oude) wiskunde te studeren aan de Universita di Siena in Italië. 

Inn februari 1999 ontving hij zijn doctoraaldiploma na het schrijven van een scriptie 

mett als titel The left tail of completely asymmetric stable distributions. 

Inmiddelss verhuisd naar Amsterdam deed hij tussen maart 1999 en maart 2004 

promotie-onderzoekk aan het KdV Instituut voor Wiskunde van de Universiteit van 

Amsterdamm onder begeleiding van A.A. Balkema en M.S. Keane. Dit onderzoek 

monddee uit in het onderhavige proefschrift. 

Tijdenss deze periode ontplooide hij ook andere activiteiten: naast het met veel 

plezierr geven van colleges aan wiskundestudenten, was hij o.a. mede-organisator van 

zowell  de J^2nd European study group Mathematics with industry in Amsterdam als 

hett populaire Eurodiffusieproject. 
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