
Uchwała Nr 16/2017  

Rady Wydziału Matematyki i Informatyki 

z dnia 14 marca 2017 r. 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o stypendium MNiSW dla wybitnych 

młodych naukowców 

 

 

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego podjęła 

uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem o przyznanie stypendium naukowego dla 

wybitnych młodych naukowców dr. Grzegorza Wyłupka. 

 

 

Doktor Grzegorz Wyłupek jest utalentowanym młodym naukowcem, w pełni rozkwitu 

intensywnej działalności badawczej. 

 

 Dr Grzegorz Wyłupek obronił w październiku 2011 roku z wyróżnieniem pracę 

doktorską, której promotorem była prof. Teresa Ledwina. Praca ta została dodatkowo 

wyróżniona Nagrodą Dyrektora IM PAN za najlepszą pracę doktorską obronioną z 

wyróżnieniem w roku akademickim 2011/2012. 

 

 Dr Wyłupek specjalizuje się w konstrukcji i badaniu własności nowych testów 

statystycznych. W swoich badaniach rozwiązuje on trudne nieparametryczne problemy 

testowania, których celem jest skonstruowanie rozwiązań, które z powodzeniem mogą 

konkurować z najlepszymi oraz najpopularniejszymi rozwiązaniami rozważanego 

problemu znanymi w literaturze przedmiotu. Wypracowany przez niego aparat 

matematyczny pozwolił na udowodnienie nowych ważnych twierdzeń dotyczących 

własności asymptotycznych rozkładów badanych statystyk testowych przy hipotezie 

zerowej oraz zgodności odpowiadających im testów. Dr Wyłupek jest autorem sześciu 

prac opublikowanych w prestiżowych czasopismach matematycznych o zasięgu 

międzynarodowym oraz kilku złożonych do publikacji preprintów. Prace te zostały 

docenione przez środowisko. Liczba cytowań według Google Scholar wynosi 39. Jest to 

znakomity wynik w środowisku matematycznym, zważywszy młody wiek dra Wyłupka. 

 

 Dr Wyłupek jest wyjątkowo aktywnym młodym matematykiem. Był on wielokrotnie 

zapraszany do wygłoszenia odczytów w wiodących ośrodkach matematycznych. Swoje 

wyniki prezentował na licznych prestiżowych konferencjach międzynarodowych. Wysoka 

wartość zagadnień, nad którymi pracuje dr Wyłupek, została doceniona przyznaniem mu 

grantów NCN oraz Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomuterowego, w których był 

zarówno wykonawcą, jak i kierownikiem. 

  

 

 Osiągnięcia naukowe dra Wyłupka zostały niedawno nagrodzone przyznaniem mu 

Pierwszej Nagrody w III edycji konkursu na najlepsze prace naukowe dotyczące 

matematyki i jej zastosowań, organizowanego przez Centrum Zastosowań Matematyki 

Politechniki Gdańskiej w 2015 roku.   

 

 Rada Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego popiera 

wniosek o przyznanie doktorowi Grzegorzowi Wyłupkowi stypendium dla wybitnych 

młodych naukowców. 

Dziekan Wydziału 

       Dr hab. Tomasz Jurdziński, prof. UWr 

 


