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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 

Tomasz Stanisz, Doktor, IFJ PAN,  tomasz.stanisz@ifj.edu.pl   

3 Temat pracy badawczej + 

krótki (do 250 słów) opis 

tematyki badawczej  

Charakterystyki języka naturalnego w formalizmie teorii 
układów złożonych 
 
Język naturalny, będący systemem o skomplikowanej, 
hierarchicznej strukturze, w której występują efekty emergentne, 
można traktować jako przykład układu wybitnie złożonego. 
Znana fraza często używana w odniesieniu do układów 
złożonych - "całość to coś więcej niż tylko suma części" – bardzo 
trafnie charakteryzuje język naturalny. W języku obserwuje się 
szereg efektów typowych dla układów złożonych, takich jak 
prawa potęgowe, korelacje długozasięgowe, czy związane z nimi 
struktury fraktalne i multifraktalne. Matematyczne narzędzia 
rozwijające się w ramach takich dziedzin jak analiza sygnałów, 
fizyka statystyczna, czy teoria sieci złożonych pozwalają na 
badanie rozmaitych aspektów organizacji języka. Badania - 
zarówno nad samym językiem jak i nad metodami jego 
automatycznego przetwarzania - pomimo wielu sukcesów, 
dotychczas pozostawiają wiele fundamentalnych pytań bez 
odpowiedzi. Spojrzenie na język naturalny z perspektywy 
układów złożonych daje nadzieję na ilościowy opis przynajmniej 
niektórych jego cech i na zrozumienie mechanizmów 
odpowiedzialnych za te cechy. 
 
Wśród otwartych, potencjalnie owocnych zagadnień w ramach 
przedstawionego obszaru badawczego wyróżnić można analizę 
właściwości szeregów czasowych skonstruowanych w oparciu o 
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próbki języka pisanego (teksty), wyznaczanie korelacji 
wpływających na rozmieszczenie znaków interpunkcyjnych w 
tekstach, czy charakteryzowanie struktur sieci reprezentujących 
skojarzenia między słowami, które są identyfikowane w 
odpowiednich eksperymentach psycholingwistycznych. Na 
badanie tego typu zagadnień składa się zbieranie i 
przygotowywanie odpowiednich danych, wykonywanie 
stosownych analiz numerycznych, oraz interpretowanie 
otrzymywanych wyników. 

4 Wymagania w stosunku do 

kandydata 

Studia magisterskie w zakresie fizyki, matematyki, informatyki lub 
inne inżynierskie;  
znajomość podstaw programowania i dowolnego języka 
programowania w stopniu pozwalającym na przeprowadzanie 
prostych analiz danych numerycznych i tekstowych 

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 

Tomasz Stanisz, PhD, IFJ PAN, tomasz.stanisz@ifj.edu.pl 

3 Research subject Title 

Short description, up to 250 

words 

Characteristics of natural language in the formalism of the 

theory of complex systems 

 

Natural language, which is a system with a complicated, 

hierarchical structure in which emergent effects occur, can be 

treated as an example of an extremely complex system. A familiar 

phrase often used to refer to complex systems - "the whole is more 

than the sum of its parts" - characterizes natural language very 

aptly. A number of effects typical of complex systems are 

observed in the language, such as power laws, long-range 

correlations, or fractal and multifractal structures related to them. 

Mathematical tools developed in areas such as signal analysis, 

statistical physics, and complex network theory allow us to study 

various aspects of language organization. Research - both on the 

language itself and on the methods of its automatic processing - 

despite many successes, so far leaves many fundamental 

questions unanswered. Looking at natural language from the 

perspective of complex systems gives hope for a quantitative 

description of at least some of its features and for understanding 

the mechanisms responsible for these features. 
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Among the open, potentially fruitful issues within the presented 

research area, one can distinguish the analysis of the properties of 

time series constructed on the basis of written language samples 

(texts), determination of correlations affecting the placement of 

punctuation marks in texts, or characterization of network 

structures representing associations between words that are 

identified in relevant psycholinguistic experiments. The study of 

such issues consists of collecting and preparing relevant data, 

performing appropriate numerical analyzes and interpreting the 

obtained results. 

 

4 Additional requirements to 

the candidate 

Master degree in physics, mathematics, computer science or other 

engineering studies;  

knowledge of the basics of programming and any programming 

language to the extent that allows you to perform simple analyzes 

of numerical and text data 

 

5 Sources of financing  

 

 

  


