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mFundacja nagrodzi najlepsze prace studenckie z matematyki – trwa nabór do IV edycji
konkursu „Krok w przyszłość!”
Fundacja mBanku po raz czwarty nagrodzi najlepsze prace studenckie z matematyki w
konkursie „Krok w przyszłość”. Zwycięzca otrzyma 20 tys. zł oraz statuetkę STEFCIO,
która powstała na cześć wybitnego polskiego matematyka – Stefana Banacha.
mFundacja po raz kolejny przyzna nagrody w konkursie „Krok w przyszłość” za prace
magisterskie lub licencjackie oraz opublikowane w międzynarodowych czasopismach naukowych
samodzielne prace z dziedziny matematyki.
Konkurs przeznaczony jest dla młodych matematyków, jeszcze przed doktoratem.
Zainaugurowany w 2016 r. powstał, by uczcić życie i osiągniecia Stefana Banacha – jednego z
najwybitniejszych polskich uczonych. Można do niego zgłaszać prace z dowolnej dziedziny
matematyki. Warunkiem jest, by praca była obroniona lub opublikowana w 2019 roku.
-W każdej edycji konkursu dostajemy prace z uczelni z całej Polski, z wielu obszarów matematyki.
Prace nagrodzonych laureatów to solidne dzieła naukowe, których nie powstydziłaby się żadna
uczelnia na świecie, a nawet matematycy z wieloletnim stażem – wyjaśnia profesor Paweł
Strzelecki, Dziekan Wydziału Matematyki i Mechaniki UW, przewodniczący Jury konkursu.
Zwyciężczynią ubiegłorocznej edycji konkursu została Magdalena Wiertel z Uniwersytetu
Warszawskiego. Za pracę pt. „Struktura i własności monoidów oraz algebr Hecke-Kiselmana”,
która powstała pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Oknińskiego otrzymała nagrodę w wysokości
20 tys. zł oraz statuetkę STEFCIO. Wyróżnienia i 10 tys. nagrody za swoje prace otrzymali
Bartłomiej Polaczyk z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katarzyna Siejek z Uniwersytetu
Wrocławskiego.
O konkursie
Do IV edycji konkursu można zgłaszać prace studenckie z matematyki przedstawione i obronione
w 2019 roku.
Najlepsza praca powinna promować nowatorskie, oryginalne rozwiązania lub wskazywać nowe
kierunki bądź metody badawcze. Autor zwycięskiej otrzyma, oprócz nagrody finansowej,
statuetkę STEFCIO. Trofeum symbolizuje wybitnego polskiego matematyka, Stefana Banacha
i nawiązuje do jego wielkich osiągnięć.
Prace można składać do 31 października 2019 roku.
Ogłoszenie finalistów nastąpi 30 marca 2020 roku - w rocznicę urodzin Stefana Banacha.
Wyróżnienia przyznaje Jury pod przewodnictwem prof. Pawła Strzeleckiego, dziekana Wydziału
Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Pula nagród ufundowanych
przez Fundację mBanku wynosi 40 tys. zł: nagroda główna w wysokości 20 tys. zł oraz dwa
wyróżnienia w wysokości po 10 tys. zł.
Więcej informacji o konkursie, regulamin oraz wniosek znaleźć można na stronie:
www.mFundacja.pl (link do zakładki: https://www.mbank.pl/mfundacja/krok-w-przyszlosc).
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