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Rada Wydziału Matematyki i Informatyki pozytywnie opiniuje wniosek o 

przyznanie stypendium naukowego dla wybitnych młodych naukowców dr. 

Mariuszowi Mirkowi. 
 

 

  

 Doktor Mariusz Mirek jest utalentowanym młodym naukowcem, w pełni 

rozkwitu intensywnej działalności badawczej. 

 

 Dr Mariusz Mirek obronił w czerwcu 2011 roku z wyróżnieniem pracę 

doktorską, napisaną pod opieką prof. dr hab. Ewy Damek. Od października 2011 roku 

jest on pracownikiem Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego 

zatrudnionym na stanowisku adiunkta.   

  

 

 Dr Mirek specjalizuje się w badaniach na pograniczu analizy harmonicznej oraz 

teorii prawdopodobieństwa. Uzyskał on szereg ważnych i nowatorskich wyników, 

których znaczenie dla matematyki poparte jest  bogatym dorobkiem publikacyjnym, w 

skład którego wchodzi 8 prac opublikowanych w prestiżowych czasopismach 

matematycznych o zasięgu międzynarodowym oraz kilkanaście prac złożonych do 

publikacji. Prace te zostały docenione przez środowisko. Liczba cytowań według Google 

Scholar wynosi 45. Jest to wynik bardzo dobry w środowisku matematycznych, 

zażywszy młody wiek dra Mirka. 

  

 

 Dr Mirek jest wyjątkowo aktywnym młodym matematykiem. Nawiązał on już 

owocną współpracę, ze światowymi specjalistami w analizie harmonicznej i  

teoretycznym rachunku prawdopodobieństwa, między innymi prof. Guivarch'em 

(Universite de Rennes 1), Iosevich'em (University of Rochester), prof. Ricci'm (Scuola 

Normale Superiore in Pisa), prof. Thiele (UCLA). Był on wielokrotnie zapraszany do 

wygłoszenia odczytów w wiodących ośrodkach matematycznych na świecie, między 

innymi na Uniwersytetach w Bonn, Rochester, Los Angeles. Swoje wyniki prezentował 

na licznych prestiżowych konferencjach międzynarodowych. Został on niedawno 

zaproszony do wygłoszenia referatu w Princeton, a w lecie bieżącego roku wygłosi 

zaproszony odczyt na konferencji w Oberwolfach. 

   

 

 Nowatorstwo i znaczenie wyników uzyskanych przez dra Mirka zostało 

docenione przyznaniem mu w 2013 roku grantu NCN „Sonata”, którego jest 

kierownikiem. Jest to już trzeci projekt badawczy, w ramach konkursów 

organizowanych przez NCN (a wcześniej MNiSW), w którym aktywnie uczestniczy. 

Ponadto w 2013 roku został on laureatem stypendium „START”, przyznawanego przez 



Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Dwukrotnie był on stypendystą stypendium dla 

młodych doktorów w ramach programu: “Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej 

Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności uczelni”.  

 

 Mariusz Mirek jest wielką osobowością i wybitnym matematykiem. Bez żadnych 

wątpliwości Rada Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego 

popiera wniosek o przyznanie dr Mariuszowi Mirkowi stypendium dla wybitnych 

młodych naukowców. 
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