Uchwała Nr 11/2016
Rady Wydziału Matematyki i Informatyki
z dnia 15 marca 2016 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. Błażejowi Wróblowi.

Doktor Błażej Wróbel jest utalentowanym młodym naukowcem, w pełni rozkwitu
intensywnej działalności badawczej.
Dr Błażej Wróbel obronił w czerwcu 2014 roku z wyróżnieniem pracę
doktorską, napisaną w ramach umowy cotutelle pomiędzy Scuola Normale Superiore
di Pisa oraz Uniwersytetem Wrocławskim. Promotorami jego rozprawy doktorskiej
byli F. Ricci ze Scuola Normale Superiore i K. Stempak z Politechniki Wrocławskiej.
Od października 2014 dr Wróbel jest zatrudniony na stanowisku asystenta w
Instytucie Matematycznym we Wrocławiu. Obecnie przebywa na Uniwersytecie w
Bonn, gdzie na okres 1.02.2016- 30.10.2017 otrzymał staż podoktorski pod
kierunkiem Ch. Thiele w prestiżowym ośrodku Hausdorff Center for Mathematics.
Dr Wróbel specjalizuje się w rachunku funkcyjnym na Lp dla układów
komutujących operatorów. Jest on autorem dziesięciu 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 43. Jest to wynik bardzo
dobry w środowisku matematycznym, zważywszy młody wiek dra Wróbla.
Dr Wróbel jest wyjątkowo aktywnym młodym matematykiem. Nawiązał on
już owocną współpracę, ze światowymi specjalistami pracującymi w wielu
renomowanych ośrodkach matematycznych, między innymi prof. Ricci'm (Scuola
Normale Superiore in Pisa), prof. Thiele (UCLA), prof. Carbonarą (Univ. Of Genua),
prof. Dragicevicem (Univ. Of Lubljana). Był on wielokrotnie zapraszany do
wygłoszenia odczytów w wiodących ośrodkach matematycznych na świecie. Swoje
wyniki prezentował na licznych prestiżowych konferencjach międzynarodowych.
Nowatorstwo i znaczenie wyników uzyskanych przez dra Wróbla zostało
docenione przyznaniem mu w 2015 roku grantu NCN „Sonata”, którego jest
kierownikiem. Poprzednio był on kierownikiem grantu Preludium. Ponadto w 2015
roku został on laureatem stypendium „START”, przyznawanego przez Fundację na
Rzecz Nauki Polskiej. W roku 2015 dr Wróbel zdobył nagrodę Polskiego Towarzystwa
Matematycznego dla Młodych Matematyków i oraz nagrodę Prezesa Rady Ministrów
za rozprawę doktorską. Uzyskał on także prestiżową nominację do International
Stefan Banach Prize.
Błażej Wróbel jest wielką osobowością i wybitnym matematykiem. Bez
żadnych wątpliwości Rada Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu
Wrocławskiego popiera wniosek o przyznanie dr Błażejowi Wróblowi stypendium dla
wybitnych młodych naukowców.

