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Regulamin 

Konkursu o Nagrodę Politechniki Łódzkiej 

im. Profesor Urszuli Ledzewicz 

z zastosowań matematyki 

Edycja III, 2021 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej, 

ul. Wólczańska 215 (budynek B9), 90-924 Łódź. Konkurs objęty jest honorowym 

patronatami: JM Rektora Politechniki Łódzkiej i Polskiego Towarzystwa 

Matematycznego. 

2. Do udziału w nim zapraszamy autorów prac doktorskich z matematyki, poświęconych 

jej zastosowaniom w innych dyscyplinach (np. inżynierii czy biomedycynie). Przewód 

doktorski ma zostać zamknięty na polskiej uczelni pomiędzy 01.01.2019 a 02.04.2021. 

3. Laureat lub laureaci otrzymają nagrodę w postaci jednorazowej wypłaty pieniężnej. 

Pula nagród wynosi 10 000 zł; powołane w tym celu jury rozdzieli ją pomiędzy 

laureatów w ustalony przez siebie sposób. W uzasadnionych przypadkach pula może 

zostać zwiększona. Jury może też nie przyznać nagrody nikomu lub rozdzielić tylko 

część w/w kwoty. 

4. By przystąpić do konkursu należy przesłać organizatorom wniosek o przyznanie 

nagrody (zgodny z obowiązującym szablonem) oraz trzy załączniki: 

(a) pracę doktorską, której autorem jest zgłaszający, 

(b) jej krótkie, zgodne z obowiązującym szablonem, nieprzekraczające dwóch stron 

streszczenie (po polsku) zawierające między innymi wnioski płynące 

z matematycznej analizy dla nauk stosowanych, 

(c) Curriculum vitae nieprzekraczające dwóch stron streszczenie (po polsku). 

5. Szablony wniosku i streszczenia należy pobrać ze strony internetowej: 

www.im.p.lodz.pl/dzialalnoscnaukowa/konkursy.html 

a dokumenty przesłać w formie elektronicznej na adres: w7i73@adm.p.lodz.pl 

z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli 

Ledzewicz”. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na ten sam adres. 

6. Wnioski można składać do 09.04.2021 (włącznie). 

7. Laureatem konkursu można zostać tylko raz. 
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8. Informację o konkursie otrzymują uczelnie, które posiadają prawo do nadawania 

stopnia doktora w dyscyplinie matematyka. 

9. Do przeprowadzenia konkursu powołuje się jury w następującym składzie: 

 prof. dr hab. Adam Bobrowski (Politechnika Lubelska) - przewodniczący, 

 prof. dr hab. Urszula Ledzewicz (Politechnika Łódzka i Southern Illinois 

University Edwardsville, Stany Zjednoczone), 

 prof. dr hab. Bogdan Przeradzki (Politechnika Łódzka), 

 dr hab. Ewa Schmeidel (Uniwersytet w Białymstoku), 

 dr hab. Katarzyna Szymańska-Dębowska (Politechnika Łódzka), 

 dr Elżbieta Ratajczyk (Politechnika Lubelska) (laureatka I Edycji), 

 dr Adam Gregosiewicz (Uniwersytet Gdański) (laureat II Edycji). 

10. Jury rozstrzyga konkurs w przeciągu 3 tygodni od daty jego zamknięcia; jego decyzja 

jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

11. Jednym z kryteriów oceny będzie to, w jakim stopniu zgłoszona praca doktorska była 

motywowana problemami z innych dziedzin wiedzy i w jakim stopniu jej wyniki 

przyczyniły się do ich rozwiązania. Do udziału w konkursie szczególnie zachęcamy 

matematyków z ośrodków mniejszych. 

12. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu jego wyniki zostaną umieszone na stronie 

internetowej i podane do wiadomości mediów Politechniki Łódzkiej. 

13. Oprócz nagrody pieniężnej laureat lub laureaci otrzymają zaproszenie na uroczyste 

posiedzenie Senatu Politechniki Łódzkiej, podczas którego zostaną im wręczone 

dyplomy. Laureaci zostaną również zaproszeni do wygłoszenia referatu 

o nagrodzonych wynikach. 

14. Fundusz nagrody pokryje koszty podróży (na terenie Polski) i zakwaterowania 

laureatów, związane z odebraniem dyplomu i opisanym wyżej wystąpieniem. 

15. Wszelkie kwestie sporne związane z rozumieniem niniejszego regulaminu rozstrzyga 

zastępca Dyrektora d/s rozwoju Instytutu Matematyki Politechniki Łódzkiej. 

16. Administratorem danych osobowych jest organizator. Uczestnik przystępujący 

do konkursu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane 

osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego 

przetwarzane w celu realizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

jednakże warunkiem udziału w konkursie jest zgoda na ich przetwarzanie. Każdy 
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uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich 

poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 

2018 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) 

jedynie w związku z przeprowadzeniem niniejszego konkursu. 


