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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o rekrutacji  

o której mowa w §5 ust. 1 lit. a 

 

Zgłoszenie tematu badawczego realizowanego w Krakowskiej Interdyscyplinarnej  

Szkole Doktorskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki fizyczne  

 

1 Nazwisko i imię 

promotora, tytuł/stopień 

naukowy, jednostka, adres 

e-mail 

Katarzyna Mazurek,  

dr hab.  

NZ21 

katarzyna.mazurek@ifj.edu.pl 

2 Nazwisko i imię promotora 

pomocniczego 

(opcjonalnie), jednostka, 

adres e-mail 

 

3 Temat pracy badawczej + 

krótki (do 250 słów) opis 

tematyki badawczej  

Temat: Systematyczne badanie procesów przedrównowagowych 

i ich manifestacji w danych doświadczalnych. 

Zderzenia ciężkich jonów pozwalają na dyskusje wielu procesów 

jądrowych, ich mechanizmów oraz  wpływu na obserwacje 

eksperymentalne. Szczególnie ciekawym tematem są procesy 

przedrównowagowe, które mają wpływ na tworzenie się jąder 

złożonych oraz ich własności. Eksperymenty fizyczne wymagają 

zwykle dużo przygotowań więc obliczenia teoretyczne, na 

których się bazuje, muszą uwzględniać tak dużo procesow ile to 

możliwe. Emisja cząstek (i kwantów gamma) w czasie 

równoważenia się układu zderzających się jąder może obniżyć 

energie wzbudzenia jądra złożonego ale też wpływa na jego inne 

własności. Warunki przy jakich taki proces zaczyna mieć 

znaczenie nie są zbadane. W wielu wypadkach 

eksperyemntatorzy intuicyjnie muszą założyć, że zmierzone dane 

różnia się od systematyki właśnie ze względu na złe oszacowanie 
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własności jądra złożonego.  

Systematyczne rachunki dla reakcji o różnych warunkach 

początkowych czyli kombinacji jąder tarczy, pocisku oraz ich 

energii, pozwoliłyby na dyskusję, kiedy efekt jest widoczny, 

sprawdzenie czy podlega jakims schematom, czy można byłoby 

go przedstawić w formie analitycznej. Jest to niezmiernie ważne 

dla wielu konstruktorów kodów statystycznych, które w krótkim 

czasie pozwalają na oszacowanie czego możemy spodziewać się 

w eksperymencie. Wiele z tych kodow jest używanych nie tylko 

w fizyce jądrowej ale także w astrofizyce, przy symulacjach 

nowych materiałów medycznych czy konstrukcji nowych 

generacji reaktorow jądrowych. 

4 Wymagania w stosunku do 

kandydata 

znajomość języka obcego (angielskiego/niemieckiego/itp.); 

umiejętność programowania C++/Fortran; 

obsługa baz danych; 

obsługa programów graficznych; 

podstawowa znajomość fizyki jądrowej 

5  Wskazanie źródeł 

finansowania 

brak 

 

1 Supervisor:  name/surname, 

degree, affiliation,  e-mail 

address 

Katarzyna Mazurek,  

dr hab.  

NZ21 

katarzyna.mazurek@ifj.edu.pl 

2 Auxiliary supervisor 

(optional)  affiliation,e-mail 

address 

 

3 Research subject Title 

Short description, up to 250 

words 

Subject: Systematic study of pre-equilibrium processes and their 

manifestations in experimental data.  

Heavy ion collisions allow discussions of many nuclear 

processes, their mechanisms, and their influence on experimental 

observations. Pre-equilibrium processes that affect the formation 
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of complex nuclei and their properties, are a particularly 

interesting topic. Physics experiments usually require a lot of 

preparation, so the theoretical calculations on which they are 

based must take into account as many processes as possible. The 

emission of particles (and gamma quanta) during the 

equilibration of the system of colliding nuclei, can reduce the 

excitation energies of a complex nucleus, but also affects its 

other properties. The conditions under which such a process 

becomes relevant, are not explored. In many cases, 

experimenters intuitively have to assume that the measured data 

differs from the systematics precisely because of the wrong 

estimation of the properties of the complex nucleus.  

Systematic calculations for reactions with different initial 

conditions, i.e. a combination of target and projectile nuclei and 

their energy, would allow for a discussion when the effect is 

visible, check its schematic, or whether it could be presented in 

an analytical form. This is extremely important for many 

constructors of statistical codes, which allow you fast estimation 

of expected experimental results. Many of these codes are used 

not only in nuclear physics but also in astrophysics, in 

simulations of new medical materials or construction of new 

generations of nuclear reactors. 

4 Additional requirements to 

the candidate 

knowledge of a foreign language (English/German/etc.); 

C++/Fortran programming skills;  

basic knowledge of graphic programs and database 

basic knowledge of nuclear physics 

5 Sources of financing none 

 

 

 

  


