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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 

Stanisław Drożdż, Profesor, IFJ PAN 

stanislaw.drozdz@ifj.edu.pl 

2 Nazwisko i imię promotora 

pomocniczego 

(opcjonalnie), jednostka, 

adres e-mail 

Marcin Wątorek, doktor, Politechnika Krakowska 

marcin.watorek@pk.edu.pl 

3 Temat pracy badawczej + 

krótki (do 250 słów) opis 

tematyki badawczej  

Dynamika korelacji na światowych rynkach walut cyfrowych 

 

Dynamika współczesnych rynków finansowych charakteryzuje 

się niebywale szybkim przepływem informacji, ogromną liczbą 

uczestników o zróżnicowanych horyzontach inwestycyjnych oraz 

wielorakimi mechanizmami sprzężeń zwrotnych. Prowadzą one 

do zjawisk tak złożonych jak bańki spekulacyjne czy krachy. Jako 

takie rynki finansowe stanowią system o ekstremalnym stopniu 

złożoności.  

Najnowszą składową współczesnych rynków finansowych 

stanowią kryptowaluty. Od czasu pojawienia się Bitcoina w 2009 

roku rynek kryptowalut przeżywał w ostatnich latach ogromny 

rozwój, od całkowicie peryferyjnego do bycia znaczącą częścią 

światowych rynków finansowych. Dostępność danych o wysokiej 

częstotliwości pozwala na przeprowadzanie zaawansowanych 

analiz statystycznych fluktuacji na giełdach kryptowalut od ich 
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narodzin aż po dzień dzisiejszy. Otwiera to możliwości  

ilościowego opisu ewolucyjnych zmian w charakterystyce rynku 

kryptowalut. 

Z naukowego i praktycznego punktu widzenia jedną z 

najważniejszych kwestii są występujące na rynkach zależności. 

Szczególnie interesujące są korelacje nieliniowe, które występują 

zarówno na tradycyjnych rynkach finansowych, jak i na rynku 

kryptowalut. Można je mierzyć za pomocą różnych technik, 

takich jak multifraktalna analiza korelacji krzyżowych, różne 

miary entropii, czy „efekt rozlewania”. 

W pracy badawczej, przy użyciu elementów najbardziej 

zaawansowanej metodologii nauki o złożoności, doktorant będzie 

miał możliwość badania i modelowania danych wysokiej 

częstotliwości z rynku kryptowalut. Jednym z celów będzie 

znalezienie różnych niejawnych zależności o potencjalnie 

praktycznych zastosowaniach. 

 

4 Wymagania w stosunku do 

kandydata 

Studia magisterskie w zakresie fizyki, matematyki, informatyki 

lub inne inżynierskie 

5  Wskazanie źródeł 

finansowania 

 

 

1 Supervisor:  name/surname, 

degree, affiliation,  e-mail 

address 

Stanisław Drożdż, Professor, IFJ PAN 

stanislaw.drozdz@ifj.edu.pl 

2 Auxiliary supervisor 

(optional)  affiliation,e-mail 

address 

Marcin Wątorek, PhD, Politechnika Krakowska 

marcin.watorek@pk.edu.pl 

3 Research subject Title 

Short description, up to 250 

words 

Correlation dynamics in global digital currency markets. 

 

The dynamics of modern financial markets is characterized by an 

incredibly fast flow of information, a huge number of participants 
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with diverse investment horizons and multiple feedback 

mechanisms. They lead to phenomena as complex as speculative 

bubbles and crashes. As such, financial markets are a system of 

extreme complexity. 

The latest component of modern financial markets are 

cryptocurrencies. Since the emergence of Bitcoin in 2009, the 

cryptocurrency market has experienced tremendous growth in 

recent years, from being completely peripheral to being a 

significant part of global financial markets. The availability of 

high-frequency data allows for advanced statistical analyzes of 

fluctuations in cryptocurrency exchanges from their birth to the 

present day. This opens the possibility of a quantitative 

description of evolutionary changes in the characteristics of the 

cryptocurrency market. 

From a scientific and practical point of view, one of the most 

important issues is the dependence in markets. Particularly 

interesting are the non-linear correlations that occur both in 

traditional financial markets and in the cryptocurrency market. 

They can be measured by various techniques, such as multifractal 

cross-correlation analysis, various measures of entropy, and the 

"spillover effect". 

In the research work, using elements of the most advanced 

methodology of complexity science, the PhD student will have 

the opportunity to study and model high-frequency data from the 

cryptocurrency market. One of the goals will be to find various 

implicit dependencies with potentially practical applications. 

 

4 Additional requirements to 

the candidate 

Master degree in physics, mathematics, computer sciecen or 

other engineering studies 

5 Sources of financing  

 

 

 

  


