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1. Imię i nazwisko: Jakub Bielecki


2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe: 

• Doktor Nauk Fizycznych (rozprawa z wyróżnieniem),  
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, 2011, 
Tytuł rozprawy: “Badanie struktur złożonych metodą mikrotomografii komputerowej”, 
Promotor: prof. dr hab. Wojciech M. Kwiatek,  
Recenzenci: dr hab. Piotr Such, 
                     prof. dr hab. Urszula Woźnicka.   


• Magister fizyki,  
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, 2007,  
Kierunek: Fizyka, Specjalizacja: Fizyka z informatyką, 
Tytuł pracy: “Zastosowanie układu lampy rentgenowskiej z mikroogniskowaniem do 
mikrotomografii komputerowej”,  
Promotor: prof. dr hab. Wojciech M. Kwiatek.


• Licencjat fizyki, 
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, 2007,  
Kierunek: Fizyka, Specjalizacja: Komputeryzacja szkół i małych przedsiębiorstw, 
Tytuł pracy: „Kalibracja przesunięć izomerycznych metodami ab initio dla linii 14,4-keV w żelazie 
57Fe”,  
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Ruebenbauer.  

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 

• Od 2018, 
Główny Specjalista ds. Środowiskowe Aparatury Badawczej, 
Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, 
Zakład Fizyki Transportu Promieniowania. 

• 2013-2018, 
Adiunkt,  
Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, 
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, 
Zakład Fizyki Transportu Promieniowania.


• 2011 - 2013, 
Adiunkt, 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych,  
ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock,  
Projekt “Centrum Informatyczne Świerk”.


• 2011- 2013,  
Dydaktyk,  
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk,  
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa,  
Projekt “EduScience”.  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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki:  

4.1 Tytuł osiągnięcia naukowego 

Monografia pod tytułem “From Classical to Plasma Tomography”, 
Autor: Jakub Bielecki,  
Rok wydania: 2018, 
Wydano nakładem Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, 
Kraków 2018, 
ISBN: 978-83-63542-96-2,  
Recenzent wydawniczy: dr hab. Janusz Lekki.


4.2 Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniam ich 
ewentualnego współautorstwa 

	 4.2.1 Wstęp 


Tomografia komputerowa jest stosowana w różnych dziedzinach nauki od ponad pół wieku. Jej 
pierwotne użycie w medycynie zmieniło zupełnie podejście do diagnostyki medycznej. Dalszy rozwój tej 
metody pozwolił na poszerzenie obszarów jej zastosowań. Obok zastosowań medycznych, techniki 
tomograficzne stosowane są obecnie w niezliczonej ilości dziedzin naukowych np. badaniach 
materiałowych, geofizyce, nanotechnologii, paleontologii, archeologii, badaniu dzieł sztuki, technologii 
żywności, oceanografii i innych. Rozwój laboratoryjnych źródeł promieniowania oraz zastosowanie 
promieniowania synchrotronowego umożliwiły osiągnięcie sub-mikrometrowej, a nawet nanometrowej 
rozdzielczości przestrzennej. Metody tomograficzne znalazły także zastosowanie w fizyce plazmy oraz 
zagadnieniach związanych z kontrolowaną syntezą jądrową, szybko stając się jedną z kluczowych 
technik pomiarowych. 


Zrozumienie procesów fizycznych zachodzących w plazmie termojądrowej nie jest możliwe bez 
wykonania dokładnych pomiarów jej parametrów. Pomiary te są rutynowo przeprowadzane z użyciem 
systemów diagnostycznych urządzeń fuzyjnych. Powszechnie stosowaną techniką pomiarową, 
wykorzystaną we współczesnych tokamakach, są pomiary z użyciem zespołów detektorów (kamer), 
których linie pomiarowe pokrywają wybrany, poloidalny przekrój plazmy. Taka technika pomiaru 
umożliwia rejestrację całek liniowych z badanej wielkości fizycznej (np. emisyjności neutronowej, 
rentgenowskiej lub gamma plazmy). Na podstawie tych mierzonych wielkości całkowych, możliwe jest 
odtworzenie przestrzennego rozkładu emisyjności plazmy w danym przekroju poloidalnym. Zagadnienie 
to polega na przeprowadzeniu odpowiedniej inwersji tomograficznej.


Zagadnienie rekonstrukcji tomograficznej w fizyce plazmy dość znacząco różni się jednak od klasycznej 
tomografii, znanej chociażby z diagnostyki medycznej. Jest to spowodowane tym, iż w przypadku 
urządzeń fuzyjnych mamy zwykle do czynienia z ograniczoną ilością danych pomiarowych. Jest to 
podyktowane faktem, iż w przypadku urządzeń fuzyjnych dysponujemy niewielką przestrzenią w której 
możemy zainstalować systemy diagnostyczne, a kolimatory oraz detektory mogą zajmować sporo 
miejsca. Nie bez znaczenia są także ograniczenia związane z kosztem budowy takich układów 
pomiarowych. Zagadnienie inwersji tomograficznej stanowi zatem w tym przypadku, z matematycznego 
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punktu widzenia, źle postawiony problem odwrotny. Konieczne jest więc zastosowanie odpowiednich 
technik regularyzacji oraz włączenie do metody pewnych założeń lub wiedzy a priori, uzyskanej w 
wyniku komplementarnych pomiarów fizycznych.


Wachlarz możliwych do badania, z wykorzystaniem tomografii, zjawisk w fizyce plazmy jest bardzo 
szeroki. Zrekonstruowane rozkłady emisyjności neutronowej plazmy deuterowo-trytowej (En=14.1 MeV) 
niosą informację o szybkości reakcji termojądrowej oraz o rozkładzie przestrzennym produkowanych 
w niej cząstek alfa. Rozkład emisyjności promieniowania gamma o energii E!=4.44 MeV, emitowanego 
z plazmy termojądrowej w wyniku reakcji z domieszkami berylu : 9Be(",n!)12C, niesie komplementarne 1

informacje o profilu prędkich, uwięzionych cząstek alfa. Pomiary i rekonstrukcje tomograficzne 
twardego promieniowania rentgenowskiego (Ex>20 keV) pozwalają na badanie populacji elektronów 
nadtermicznych, generowanych podczas grzania plazmy falami elektromagnetycznymi. Rekonstrukcja 
emisji miękkiego promieniowania rentgenowskiego z plazmy niesie natomiast komplementarne 
informacje o temperaturze elektronowej plazmy, koncentracji domieszek, ich transporcie oraz 
przestrzennym rozkładzie.


	 4.2.2 Cel naukowy


Celem naukowym monografii jest zaprezentowanie metod eksperymentalnych oraz obliczeniowych 
dotyczących technik tomograficznych, ze specjalnym uwzględnieniem tych, które znajdują 
zastosowanie w fizyce plazmy oraz przedstawienie wybranych wyników otrzymanych przy użyciu tych 
metod.


Przedstawiona monografia jest całościowym opracowaniem. Moją intencją było przedstawienie 
zagadnień związanych z tomografią od podstaw, poczynając od powszechnie stosowanych metod 
analitycznych, a kończąc na metodach dedykowanych tomografii plazmy. Szczególny nacisk w 
monografii położyłem na tę drugą klasę metod.


Rozdział 2 monografii stanowi historyczny rys rozwoju metod tomograficznych na tle przełomowych 
osiągnięć w dziedzinie fizyki plazmy i kontrolowanej syntezy jądrowej. W rozdziale 3 przedstawiłem 
różnorodność powszechnie stosowanych technik tomograficznych wraz z ich krótkim opisem oraz 
odnośnikami literaturowymi. Główną część monografii stanowią dwa rozdziały - rozdział 4 dotyczący 
metod klasycznych  oraz rozdział 6 dotyczący metod dedykowanych fizyce plazmy. Te dwa fragmenty 2

monografii, łączy rozdział 5, wprowadzający do algebraicznego podejścia do inwersji tomograficznej. 
Monografię zamyka rozdział 7 ilustrujący najnowsze osiągnięcia techniczne w dziedzinie tomografii 
plazmy. W szczególności, spory nacisk został położony na projekty dotyczące przygotowania 
tomograficznych systemów diagnostycznych tokamaka Joint European Torus (JET) do przyszłej 
kampanii deuterowo-trytowej, w których czynnie uczestniczyłem. W rozdziale tym zaprezentowałem 
także najnowsze osiągnięcia w dziedzinie systemów detekcji promieniowania i akwizycji danych 
pomiarowych w odniesieniu do kamery neutronowej oraz gamma tokamaka JET. W podsumowaniu 
(rozdział 8), przedstawiłem zasadnicze wnioski płynące z wyników przeprowadzonych badań oraz 
perspektywy dalszego rozwoju technik tomograficznych dla fizyki plazmy.


 Domieszki berylu obecne są w plazmie, ponieważ ścianki komór nowoczesnych urządzeń fuzyjnych, takich jak np. tokamak JET, zbudowane są z 1

elementów zawierających beryl. W wyniku procesów fizycznych i chemicznych zachodzących w trakcie oddziaływania plazmy ze ściankami komory 
urządzenia atomy berylu przedostają się do plazmy. 

 Przez metody klasyczne rozumiemy tutaj analityczne metody tomograficzne powszechnie stosowane w diagnostyce medycznej, takie jak np. 2

metoda wstecznej projekcji z filtracją (a nie tomografię niewspomaganą komputerowo). 
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W monografii przedstawiłem wyniki własnych badań, odnosząc się jednocześnie do prac realizowanych 
przez inne grupy badawcze na całym świecie. Zaproponowałem kilka autorskich podejść do inwersji 
tomograficznej w fizyce plazmy oraz zaprezentowałem praktyczne przykłady ich zastosowania do 
badania procesów zachodzących w plazmie termojądrowej. W szczególności, przedstawione zostały 
wyniki pionierskich eksperymentów prowadzonych przy użyciu największego działającego obecnie 
tokamaka JET (podrozdział 6.11).


Monografia ta ma styl podręcznika i była w dużej mierze pisana z myślą, że opracowanie to będzie 
mogło służyć za dość obszerny przewodnik dla doktorantów i studentów pragnących poszerzyć wiedzę 
w tematyce tomografii plazmy. Stąd też w monografii tej znalazły się rozdziały wprowadzające, dość 
liczne dowody, intuicyjne przykłady, a także sześć dodatków uzupełniających. Monografia napisana jest 
w języku angielskim, aby mogła trafić do możliwie szerokiego grona czytelników.


Poniżej prezentuję streszczenie najważniejszych osiągnięć i wyników z podkreśleniem mojego 
autorskiego wkładu.


	 4.2.3 Innowacyjne podejścia do inwersji tomograficznej w fizyce plazmy


W monografii, obok powszechnie znanych, analitycznych i algebraicznych metod rekonstrukcji, 
zaproponowałem kilka nowych podejść:


• Metoda oparta o regularyzację Tichonowa z dyskretnym operatorem różniczkowania 2-go stopnia, 
(podrozdział 6.6). Metoda ta została opracowana, zaimplementowana i wykorzystana do badań nad 
emisją promieniowania neutronowego, prowadzonych na tokamaku JET. W opracowanej metodzie 
wprowadzono dwa innowacyjne elementy.  
Pierwszy z nich polegał na wykorzystaniu wyników pomiarów fizycznych - w tym przypadku 
gęstości elektronowej - do wyboru optymalnego parametru regularyzacji. Idea regularyzacji polega 
na wprowadzeniu ograniczeń na wektor dopuszczalnych rozwiązań. Głównym problemem przy 
wykorzystaniu regularyzacji Tichonowa jest dobór parametru regularyzacji. Parametr ten określa 
wagę pomiędzy członem związanym z minimalizacją błędów dopasowania rozwiązania do wyników 
eksperymentalnych (projekcji), a członem związanym z założeniami a priori o własnościach 
poszukiwanego rozwiązania (np. ciągłości). Pomiary gęstości elektronowej (a także temperatury 
elektronowej) prowadzone były z wykorzystaniem zjawiska rozpraszania Thomsona światła wiązki 
laserowej wprowadzanej do plazmy. We wcześniej stosowanych podejściach, parametr regularyzacji 
był często określany za pomocą metody krzywej L. Jak jednak pokazano, metoda ta często 
zawodzi, gdy mamy do czynienia z wysoce źle uwarunkowaną macierzą geometryczną. Taki 
przypadek dotyczy właśnie zagadnienia rekonstrukcji tomograficznej przy użyciu kamery 
neutronowej tokamaka JET. Zastosowanie techniki wyboru parametru regularyzcji, opartej na 
wynikach eksperymentalnych pochodzących z niezależnego układu pomiarowego, pozwoliło 
rozwiązać ten problem. 
Drugim, innowacyjnym elementem było wykorzystanie wiedzy a priori o konfiguracji pola 
magnetycznego, w celu narzucenia warunków ciągłości i gładkości szukanego rozwiązania wzdłuż 
konturów magnetycznych. Informacja o konfiguracji pola magnetycznego w plazmie w danej chwili 
jest na bieżąco uzyskiwana na podstawie numerycznego rozwiązywania równania Grada-
Szafranowa. Zastosowana metoda umożliwia znalezienie istotnego fizycznie rozwiązania źle 
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postawionego problemu. We wcześniej opublikowanych pracach, warunki gładkości były narzucane 
a posteriori, np. poprzez stosowanie odpowiednich filtrów wygładzających. W zaproponowanym 
rozwiązaniu warunki te są uwzględnione poprzez odpowiedni dobór dyskretnych operatorów 
różniczkowania.  

• Metoda oparta o minimalizację informacji Fishera, (podrozdział 6.7). Jest to metoda rekonstrukcji 
należąca do rodziny metod opartych o regularyzację Tichonowa. W tym przypadku warunki na 
gładkość funkcji nie są narzucone globalnie, jak to ma miejsce w przypadku wyżej opisanej metody, 
a zależą od ilości informacji pochodzącej z pomiaru. Metoda ta ma jednak wadę, polegająca na tym, 
że równania są nieliniowe. Problem został rozwiązany poprzez linearyzację i zastosowanie podejścia 
iteracyjnego, co niestety zwiększa złożoność obliczeniową. Metoda ta została porównana z wyżej 
opisaną metodą, pod kątem dokładności i prędkości rekonstrukcji, dla wybranych modeli 
emisyjności miękkiego promieniowania rentgenowskiego obserwowanego w tokamaku Tore Supra. 

• Metoda oparta o algorytmy genetyczne (AG) (podrozdział 6.9), jako alternatywne podejście do 
inwersji tomograficznej. Metoda poszukiwania optymalnego rozwiązania źle postawionego problemu 
odwrotnego jest w tym przypadku inspirowana mechanizmami doboru naturalnego i genetyki. Takie 
podejście ma kilka zalet. W przeciwieństwie do regularyzacji Tichonowa, realizowanej np. z użyciem 
uogólnionego rozkładu według wartości osobliwych, gdzie zrównoleglenie obliczeń jest niezwykle 
trudne, algorytmy genetyczne z natury cechują się równoległością. Ponadto, ponieważ 
poszukiwanie optymalnego rozwiązania odbywa się przy użyciu populacji rozwiązań, w metodzie tej 
łatwiej uniknąć sytuacji, w której odnalezione zostaje minimum lokalne, którego algorytm nie jest w 
stanie opuścić. Pokazane zostało także, że opracowana metoda, bazująca na AG daje zadowalające 
wyniki, także gdy całkowe projekcje są obarczone szumem pomiarowym o umiarkowanej 
amplitudzie. Jest to istotny wniosek, ponieważ sygnały z detektorów, rejestrowane przez systemy 
akwizycji danych, są zwykle obarczone szumem powodowanym pracą ulokowanych w pobliżu 
systemów wysokiej mocy (ICRH, NBI). Autorskim pomysłem było także wykorzystanie, jako 
wstępnego rozwiązania, wyników otrzymanych przy pomocy algebraicznej metody rekonstrukcji 
(metody Kaczmarza). Pozwoliło to znacznie zredukować czas potrzebny do otrzymania zbieżności i 
znalezienia optymalnego rozwiązania. Według wiedzy autora, w tym przypadku po raz pierwszy AG 
zostały zastosowane do rozwiązywania źle postawionego problemu odwrotnego w tomografii 
plazmy. 

• Metoda Monte Carlo (MC), oparta o algorytm Metropolisa-Hastingsa (M-H), (podrozdział 6.10). 
W  tym przypadku do rozwiązania źle postawionego problemu odwrotnego zastosowany został 
iteracyjny schemat błądzenia losowego, w którym odpowiednio dobrana funkcja celu prowadzi do 
znalezienia optymalnego, w fizycznym sensie, rozwiązania. Globalnie funkcja celu jest iteracyjnie 
minimalizowana. W algorytmie M-H istnieje jednak pewne skończone prawdopodobieństwo 
wprowadzania zmian, które skutkują lokalnym wzrostem wartości funkcji celu. Taka możliwość 
zapobiega uwięzieniu w lokalnych minimach przestrzeni rozwiązań. 
W metodzie tej rekonstrukcja rozpoczyna się od wybrania rozwiązania wstępnego. Następnie 
losowo wybierany jest pewien element wektora reprezentującego dyskretne rozwiązanie. Pomysłem 
autora jest, aby rozkład prawdopodobieństwa wyboru tego elementu określony był poprzez 
mierzone eksperymentalnie projekcje (wielkości całkowe). Takie podejście zapewnia częstsze 
wprowadzanie zmian w obszarach, gdzie oczekiwana jest większa emisyjność plazmy oraz rzadsze 
modyfikacje w obszarach gdzie spodziewana jest mniejsza emisyjność. W tym sensie metoda ta 
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dziedziczy pewne cechy klasycznego algorytmu wstecznej projekcji. W następnym kroku wybrany 
losowo element rozwiązania jest modyfikowany poprzez dodanie liczby losowej r o rozkładzie 
jednostajnym na odcinku [a,b], gdzie a oraz b to stałe dobrane eksperymentalnie. W każdej iteracji, 
rozwiązanie uwzględniające wprowadzoną modyfikację f(trial) oraz rozwiązanie niezmodyfikowane 
(t.j. przed wprowadzeniem modyfikacji) f(k) są oceniane za pomocą funkcji celu E(f). Modyfikacja jest 
akceptowana i realizowana wtedy i tylko wtedy gdy spełniony jest następujący warunek: 

                                                     �  

gdzie �  jest stałą, a �  liczbą losową o rozkładzie jednostajnym na odcinku (0,1). Procedura 
iteracyjna trwa aż do spełnienia założonego kryterium zbieżności. Zaproponowana metoda została 
szczegółowo przetestowana pod kątem dokładności rekonstrukcji, odporności na szum w danych 
wejściowych oraz złożoności obliczeniowej. Według wiedzy autora, w tym przypadku po raz 
pierwszy algorytm M-H został zastosowany do rozwiązywania źle postawionego problemu 
odwrotnego w tomografii plazmy.


W monografii zaproponowane zostało także kilka alternatywnych podejść do wyboru optymalnych 
wartości parametru regularyzacji. Obok standardowych podejść takich jak: metoda krzywej L, zasada 
niezgodności Morozowa czy też uogólniona walidacja krzyżowa, przedstawiona została wyżej 
wspomniana metoda oparta na wynikach pomiarów fizycznych czy też metody heurystyczne.


Ponadto, w rozdziale 7 monografii przedstawiłem ambitny projekt opracowania nowatorskiego systemu 
detekcji promieniowania rentgenowskiego emitowanego podczas wyładowania w urządzeniu plasma-
focus (PF-24). Założenia projektu stanowiły, że podczas nanosekundowego wyładowania, układ trzech 
kamer powinien zarejestrować równocześnie sygnały pochodzące od promieniowania rentgenowskiego 
w dwóch zakresach energetycznych: ES = 1–10 keV (miękkie promieniowanie rentgenowskie) oraz 

EH>20 keV (twarde promieniowanie rentgenowskie), co dawałoby możliwość późniejszej rekonstrukcji 
tomograficznej emisyjności rentgenowskiej w przekroju poprzecznym kolumny plazmowej. 
Równoczesny pomiar emitowanego promieniowania rentgenowskiego umożliwiałby zbadanie oraz 
lokalizację obszarów plazmy, w których dominuje termojądrowy charakter syntezy oraz obszarów gdzie 
dominuje mechanizm wiązka-tarcza. W tym celu, m.in. przy użyciu metod Monte Carlo, opracowałem 
koncepcję warstwowego detektora, umożliwiającego taką równoczesną detekcję.


4.2.4 Oryginalne wyniki badawcze 

Techniki rekonstrukcji zostały zastosowane do realnych zagadnień fizycznych, m.in.: 

• Rekonstrukcji emisyjności neutronowej plazmy (w zakresie energetycznym En≈2.5 MeV), podczas 
wyładowania nr 85100 w tokamaku JET, cechującego się szybką zmiennością mocy systemu 
wstrzykiwania cząstek neutralnych. Zaobserwowano w tym przypadku dobrą korelację pomiędzy 
maksymalną wartością rekonstruowanej emisyjności neutronowej oraz całkowitym wydatkiem 
neutronów, zmierzonym przez komory rozszczepieniowe (tzw. system diagnostyczny KN1), w całym 
interwale czasowym wyładowania plazmowego.  
 


ex p( − E(f (trial)) − E(f (k))
cMC ) > pMC,

cMC pMC
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• Rekonstrukcji przestrzennego rozkładu emisyjności miękkiego promieniowania rentgenowskiego w 

eksperymencie z ablacją tarczy wolframowej w tokamaku Tore Supra (wyładowanie nr 46564). 
Wyniki eksperymentu pokazały istnienie wyraźniej asymetrii rozkładu po stronie silniejszego pola 
magnetycznego. Jednocześnie wyniki rekonstrukcji potwierdziły konieczność uwzględnienia 
informacji a priori o konfiguracji magnetycznej w celu uniknięcia występowania artefaktów 
rekonstrukcji. 

• W pionierskim eksperymencie mającym na celu realizację tzw. “scenariusza trój-jonowego” (ang. 
Three-ion Scenario), przeprowadzonym na tokamaku JET. W  eksperymencie tym wykorzystano 
paliwo złożone z trzech rodzajów jonów: wodoru, deuteru i śladowych ilości (mniej niż 1%) helu-3. 
Zastosowane w eksperymencie domieszki 3He, o odpowiedniej, przewidzianej przez teorię 
koncentracji, spowodowały znaczną poprawę wydajności ogrzewania plazmy wodorowo-deuterowej 
falami elektromagnetycznymi o częstościach w zakresie jonowego rezonansu cyklotronowego 
(metoda ICRH, ang. Ion Cyclotron Resonance Heating). W tym przypadku techniki tomograficzne 
odegrały szczególnie ważną rolę. Rekonstrukcja emisyjności promieniowania gamma z plazmy, 
w  zakresie energii E!=4.4 - 9 MeV, umożliwiła wizualizację uwięzienia energetycznych jonów 3He. 
Było to możliwe, ponieważ za emisję promieniowania gamma w tym zakresie odpowiedzialne są 
głównie następujące reakcje jądrowe helu-3 z domieszkami berylu: 9Be(3He,p!)11B, 9Be(3He,n!)11C. 
Ponadto, po raz pierwszy pokazano eksperymentalnie, że odpowiednia konfiguracja (tzw. #/2) anten 
systemu ICRH pozwala na znaczące zwiększenie przekazu energii fal radiowych do plazmy 
termojądrowej. Było to potwierdzone dwukrotnie większą emisją promieniowania gamma w zakresie 
energii E!=4.4  -  9  MeV (związaną z populacją uwięzionych polem magnetycznym jonów 3He o 
energiach E[3He] > 1 MeV), niż w przypadku dipolowej konfiguracji anteny oraz ich bardziej centralną 
lokalizacją w przekroju sznura plazmowego. Jest to ważny wynik, rzucający nowe światło na 
możliwości efektywnego ogrzewania plazmy falami elektromagnetycznymi w istniejących oraz 
przyszłych urządzeniach fuzyjnych.


	 4.2.5 Walory dydaktyczne monografii


Monografia zawiera szczegółowy i matematycznie spójny opis metod inwersji tomograficznej. 
Wprowadzone zostały podstawowe pojęcia i definicje takie jak: całki liniowe, projekcje, transformata 
Abela, transformata Radona, sinogram i in.. Niezbędne twierdzenia zostały przedstawione wraz 
z dowodami. Tam, gdzie wydawało się to korzystne z punktu widzenia czytelności monografii, niektóre 
szczegółowe informacje zostały zebrane w dodatkach. Nierzadko bardziej skomplikowane zagadnienia 
poprzedza mniej ścisły matematycznie, ale łatwiejszy do zrozumienia wstęp (np. rys. 4.1). Starałem się,  
ponadto przedstawić możliwie wiele obrazowych, ale zarazem konkretnych przykładów dotyczących 
definiowanych pojęć lub opisywanych metod. Przykładem może być rys. 4.1 ilustrujący algebraiczną 
metodę rekonstrukcji, lub zagadnienia z rozdziału 6.4, ilustrujące problemy wynikające ze źle 
postawionego zagadnienia odwrotnego i złego uwarunkowania macierzy, a także ideę stojącą za  
regularyzacją. 


Aby monografia ta mogła być czytana również przez osoby spoza dziedziny fizyki plazmy, bez 
konieczności częstego odwoływania się do innych opracowań, zdecydowałem się umieścić w niej 
podrozdział 6.1, będący krótkim wprowadzeniem do zagadnień związanych z kontrolowaną syntezą 
jądrową. W monografii wskazano także kierunki przyszłego rozwoju oraz perspektywy zastosowania 
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technik tomografii plazmy. Duży nacisk położony został na możliwości wykorzystania metod 
tomograficznych do kontroli i sterowania w czasie rzeczywistym przyszłymi reaktorami termojądrowymi.


4.2.6. Publikacje, których jestem autorem lub współautorem mające bezpośredni związek 
z monografią


Z monografią wskazaną jako osiągnięcie naukowe, bezpośredni związek ma 13 artykułów naukowych. 
Wśród tych prac są dwie, których jestem jedynym autorem. Jedna znajduje się w trakcie recenzji, 
podczas wysyłania wniosku. Wszystkie z tych prac ukazały się po uzyskaniu stopnia doktora. Osiem z 
nich w latach 2017-2018, a 5 w latach 2013-2016. Wszystkie prace są indeksowane w bazie Web of 
Science. Szczegółowy wykaz moich prac związanych z monografią znajduje się w załączniku 4. 
Sumaryczny impact factor prac odnoszących się do monografii wynosi 36.17, a liczba punktów 
ministerialnych 410. Łącznie prace te były cytowane 139 razy . 
3

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-dydaktycznych - zarys kariery naukowej 
habilitanta.  

5.1 Okres przed uzyskaniem stopnia doktora

Po ukończeniu szkoły średniej - technikum elektronicznego w Powiatowym Zespole Szkół 
Ogólnokształcących, Mistrzostwa Sportowego oraz Technicznych w Oświęcimiu rozpocząłem studia 
magisterskie na Akademii Pedagogicznym im. KEN w Krakowie (obecny Uniwersytet Pedagogiczny), na 
kierunku fizyka, specjalność fizyka z informatyką. Równocześnie zdecydowałem się podjąć studia 
licencjackie o specjalności komputeryzacja szkół i małych przedsiębiorstw. W tracie moich studiów 
przygotowałem i obroniłem dwie prace licencjackie i jedną pracę magisterską.  

Pierwsza z prac licencjackich dotyczyła teoretycznych zagadnień symetrii w fizyce klasycznej oraz ich 
wpływu na strzałki czasu.  Druga z prac licencjackich, na bazie której powstała następnie publikacja [U. 
Wdowik et al., Phys. Rev. B 76 (2007) 155118], dotyczyła wyznaczenia, metodami ab initio, 
współczynnika kalibracji przesunięć izomerycznych dla linii 14,4-keV w żelazie 57Fe. Obliczenia gęstości 
stanów oraz składowych tensora gradientu pola elektrycznego wykorzystane w tych badaniach były 
wykonywane w ramach teorii funkcjonału gęstości, przy użyciu pakietu WIEN2K, natomiast wyniki 
eksperymentalne pochodziły z pomiarów metodą spektroskopii Mössbauerowskiej. Wyniki pracy 
zostały zaprezentowane przeze mnie na Seminarium Instytutu Fizyki Akademii Pedagogicznej w 
Krakowie.  

Moja praca magisterska była pracą eksperymentalną i dotyczyła wykorzystania laboratoryjnego źródła 
promieniowania rentgenowskiego w dziedzinie mikrotomografii komputerowej. Była ona realizowana w 
Instytucie Fizyki Jądrowej PAN, pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Kwiatka. Tematyka rozwijania i 
wykorzystania metody mikrotomografii komputerowej była dalej kontynuowana w tracie moich studiów 
doktoranckich. 


 Dane te odnoszą się wyłącznie do prac mających bezpośredni związek z monografią. Szczegółowy wykaz sumarycznych wskaźników 3

bibliometrycznych habilitanta znajduje się w załączniku 4. 
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5.2 Okres studiów doktoranckich

Po uzyskaniu stopnia magistra złożyłem wymagane egzaminy na Międzynarodowe Studium 
Doktoranckie w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie i rozpocząłem dalsze badania w Zakładzie 
Spektroskopii Stosowanej (obcenie Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych) pod 
kierownictwem prof. dr. hab. Wojciecha Kwiatka. W trakcie studiów doktoranckich prowadziłem 
badania nad wykorzystaniem metody mikrotomografii komputerowej w połączeniu z nowoczesnymi 
metodami fizyki obliczeniowej. Podczas okresu studiów doktoranckich zaprojektowałem, 
uruchomiłem oraz przeprowadziłem testy unikalnego układu wykorzystującego technikę 
mikrotomografii komputerowej, opartego na laboratoryjnym źródle promieniowania X 
(mikrowiązka promieniowania X) [A14] .  4

Mikrowiązka promieniowania rentgenowskiego została zaprojektowana jako urządzenie 
wielozadaniowe, pozwalające na zastosowanie kolejno uruchamianych, różnorodnych technik 
pomiarowych. W konstrukcji urządzenia przyjęto dwa następujące rozwiązania: i) bazą układu jest 
lampa rentgenowska z mikroogniskowaniem (typ L9191 firmy Hamamatsu), emitująca stożkową wiązkę 
promieniowania X o energii do 160 keV, wychodzącego z obszaru o średnicy poniżej 3 mikrometrów; ii) 
wymienne anody lampy, wykonane z Ti, Cu, Mo i Ag, pozwalają na uzyskanie linii promieniowania 
charakterystycznego tych materiałów w zakresie od 4.5 keV do ~23 keV. W razie konieczności, możliwe 
jest także zastosowanie innych materiałów anody.

 
Moim zadaniem było uruchomienie pierwszej techniki eksperymentalnej, jaką była metoda 
mikrotomografii komputerowej, pozwalająca na uzyskiwanie trójwymiarowych obrazów niewielkich 
obiektów, przy rozmiarze pojedynczego voxela rzędu kilku mikrometrów (praktyczną granicą jest 
rozmiar 3 μm). Decydującym czynnikiem pozwalającym na osiągnięcie tej rozdzielczości są bardzo 
małe, niemal punktowe rozmiary obszaru emisji promieniowania X (~2–3 μm), co jest rzadko spotykaną 
charakterystyką źródeł promieniowania X obecnych na rynku. 

Jednocześnie zajmowałem się zagadnieniami rekonstrukcji obrazu tomograficznego oraz metodami 
zapobiegania artefaktom wynikającym bądź to z fizycznych aspektów oddziaływania promieniowania z 
materią, bądź też z numerycznych aspektów algorytmów rekonstrukcji. Pracowałem nad optymalizacją 
układu mikrotomograficznego, w celu poprawy rozdzielczości przestrzennej oraz kontrastu, a także 
redukcji czasu pomiaru (dawki). Brałem także czynny udział w innych pracach wykorzystujących 
mikrowiązkę promieniowania X, takich jak badania z zakresu mikrodozymetrii na pojedynczych 
komórkach biologicznych [A2, A13]. W celu optymalizacji układu eksperymentalnego oraz do badań z 
zakresu mikrodozymetrii, wykonywałem obliczenia MC oddziaływania promieniowania jonizującego z 
materią.


 Referencje literaturowe znajdują się w p. II załącznika 4 (Wykaz innych (nie wchodzących w skład osiągnięcia wymienionego w pkt 4) 4

opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki dokonań naukowych.)
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Zainteresowanie rozwojem metod fizycznych wykorzystujących źródła laboratoryjne zaowocowało 
udziałem w akcji (MP0101) organizacji COST  dotyczącej zagadnień związanych ze źródłami 5

promieniowania krótkofalowego i optyki wykorzystującej takie źródła, oraz (już po uzyskaniu stopnia 
doktora, w roku 2014) współautorstwem rozdziału w prestiżowym podręczniku wydanym przez 
Royal Society of Chemistry (Cambridge) [C2]. 

Równocześnie wykonywałem pomiary z użyciem promieniowania synchrotronowego w wiodących 
ośrodkach naukowych, a możliwości stojące za wykorzystaniem intensywnych źródeł promieniowania 
takich jak synchrotrony oraz lasery na swobodnych elektronach wzbudziły moje zainteresowanie 
technikami synchrotronowymi oraz aparaturą synchrotronową. W roku 2011 zrealizowałem projekt pt. 
“Investigations of microstructure and hydraulic permeability of sandstone rocks samples by 

means of X- ray computed microtomography and Lattice Boltzmann Method” badając własności 
strukturalne próbek piaskowców, przy użyciu eksperymentalnej linii pomiarowej synchrotronu 
ANKA (KIT, Karlsruhe, Niemcy).  

Badania wykonane przy użyciu mikrowiązki X, w ramach mojej rozprawy doktorskiej, dotyczyły szerokiej 
gamy problemów i szerokiego spektrum badanych obiektów. Przy współpracy ze środowiskiem 
lekarskim przebadane zostały układy biologiczne [A11], w ramach współpracy z Wydziałem Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej prowadziłem badania materiałów 
porowatych o istotnym znaczeniu dla petroprzemysłu [A9], badałem również biomateriały wykonane z 
włókien węglowych, na bazie polikwasu mlekowego oraz na bazie Ca3(PO4)2. Obok badań 
eksperymentalnych prowadziłem badania z wykorzystaniem metod numerycznych, które uzupełniały i 
wzbogacały eksperyment. W szczególności wykorzystane zostały wybrane metody obliczeniowej 
dynamiki płynów (ang. Computational Fluid Dynamics - CFD), takie jak sieciowa metoda Boltzmanna 
oraz metody bazujące na schemacie błądzenia przypadkowego.  

Wyniki badań uzyskane w ramach mojej rozprawy doktorskiej były publikowane w recenzowanych 
czasopismach oraz prezentowane na międzynarodowych konferencjach. W październiku 2009 roku 

a) b)

Rys.1 Mikrowiązka promieniowania X. a) Fotografia układu eksperymentalnego, b) Zastosowane źródło 
promieniowania X z ogniskowaniem do 1 µm (Hamamatsu L9191). 

 European Cooperation in Science and Technology5

!11



Załącznik 2.  Autoreferat w języku polskim
�
miałem przyjemność wygłosić w Hamburgu referat na zaproszenie organizatora konferencji COST 
IE0601, a podsumowanie wyników mojej pracy doktorskiej było zaprezentowane na prestiżowej 
konferencji Denver X-Ray Conference w Stanach Zjednoczonych. W roku 2008 zostałem laureatem 
stypendium Doctus za wybitne osiągnięcia naukowe sprzyjające rozwojowi Województwa 
Małopolskiego, które otrzymywałem do końca studiów doktoranckich. W roku 2011 obroniłem z 
wyróżnieniem swoją rozprawę doktorską. Stopień doktora nauk fizycznych został mi nadany we 
wrześniu 2011 roku przez Radę Naukową Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.


Podczas mojej pracy w ramach studiów doktoranckich w Zakładzie Spektroskopii Stosowanej miałem 
okazję zapoznać się i stosować metody eksperymentalne z dziedziny fizyki jądrowej i atomowej takie 
jak: Particle Induced X-Ray Emission (PIXE), Particle Induced Gamma Emission (PIGE), X-ray 
Fluorescence (XRF) czy też X-ray Absorption Near Edge Structure Spectroscopy (XAFS) oraz Extended 
X-ray Absorption Fine Structure Spectroscopy (EXAFS). W okresie studiów doktoranckich stopniowo 
wzrastało także moje zainteresowanie metodami numerycznymi oraz możliwościami jakie daje 
modelowanie komputerowe.


5.3 Okres po uzyskaniu stopnia doktora

Po uzyskaniu stopnia doktora podjąłem pracę w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku w 
ramach projektu Centrum Informatyczne Świerk, rozpoczynając badania z zakresu fizyki obliczeniowej, 
równocześnie utrzymując współpracę z środowiskiem naukowym prowadzącym badania 
eksperymentalne. Podstawową tematyką moich badań było wówczas prowadzenie obliczeń kwantowo-
mechanicznych z pierwszych zasad (metody ab-initio) dla celów spektroskopii wibracyjnej oraz dalszy 
rozwój metod rekonstrukcji tomograficznej. 


Udział w kolejnej akcji COST (CM1002) mającej na celu stworzenie siatki wymiany doświadczeń 
naukowych w dziedzinie spektroskopii obliczeniowej (tj. metodom wyznaczania strukturalnych oraz 
dynamicznych własności układów molekularnych poprzez analizę in silico) pozwalał mi na ciągłe 
poszerzanie wiedzy w tej dziedzinie. W szczególności, moja praca była skupiona na analizie zmian 
widm spektroskopii ramanowskiej oraz spektroskopii w zakresie podczerwieni układów biologicznych 
poddanych wpływowi małych dawek promieniowania. Przy współpracy z panią dr E. Lipiec oraz 
zespołem z Uniwersytetu Monash (Australia), wykorzystując najnowsze techniki spektroskopowe takie 
jak TERS (ang. Tip Enhanced Raman Spectroscopy), pozwalające na rejestrację widm ramanowskich z 
małego obszaru układu biologicznego (np. widma DNA) oraz przeprowadzając obliczenia w ramach 
teorii funkcjonału gęstości, zinterpretowaliśmy zmiany zachodzące pod wpływem promieniowania 
jonizującego na poziomie molekularnym (DNA). Wyniki zostały opublikowane m.in. w 
prestiżowym czasopiśmie Angewandte Chemie International Edition [A8, A4].  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Równocześnie pogłębiałem dalej swoją wiedzę na temat metod inwersji tomograficznej oraz szeroko 
pojętych metod numerycznych. Uczestniczyłem w szeregu szkoleń dotyczących tej tematyki oraz 
prowadziłem dalsze badania z wykorzystaniem mikrowiązki promieniowania X oraz promieniowania 
synchrotronowego. 

 
W roku 2013 podjąłem pracę w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Za główny cel swoich 
badań postawiłem sobie wykorzystanie technik tomograficznych w dziedzinie fizyki plazmy oraz 
kontrolowanej syntezy termojądrowej. Zaowocowało to moim pierwszym wyjazdem do Culham Center 
for Fusion Energy (CCFE) w Wielkiej Brytanii, gdzie miałem przyjemność pracować przez około pięć 
miesięcy w międzynarodowym zespole i prowadzić badania naukowe przy użyciu największego, 
działającego obecnie tokamaka JET. Z założenia był to wyjazd głównie szkoleniowy, jednak praca w 
tym okresie zaowocowała opracowaniem innowacyjnej metody tomograficznej rekonstrukcji 
neutronowej emisyjności plazmy, opartej na regularyzacji Tichonowa. To osiągnięcie jeszcze bardziej 
motywowało mnie do badań w tym kierunku.


Po powrocie ze stażu podjąłem opiekę naukową nad doktoratem mgr. Konrada Tkocza, w charakterze 
promotora pomocniczego. W pewnym sensie praca ta stanowi kontynuację mojej rozprawy doktorskiej, 
ponieważ wykorzystuje się w niej również zbudowaną przeze mnie mikrowiązkę rentgenowską. 
Zasadnicza różnica polega jednak na wykorzystaniu możliwości obrazowania, z mikrometrową 

Rys. 2.  Porównanie widm eksperymentalnych i uzyskanych w wyniku obliczeń ab initio w celu interpretacji zmian 
zachodzących pod wpływem promieniowania jonizującego na poziomie molekularnym w DNA. a) Widmo 
ramanowskie nienaświetlonego promieniowaniem DNA obliczone w ramach teorii funkcjonału gęstości (górna zielona 
krzywa) wraz ze zmierzonym eksperymentalnie, techniką TERS widmem nienaświetlonego DNA (dolna zielona 
krzywa) oraz obliczone widmo DNA z wyindukowanym pod wpływem promieniowania uszkodzeniem radiacyjnym 
wiązania C-O (górna czerwona krzywa) i eksperymentalnie zmierzone widmo TERS DNA naświetlonego 
promieniowaniem jonizującym (dolna czerwona krzywa), b) Schematyczy model molekuły DNA. Pojedyncza para A-C 
była w obliczeniach traktowana kwantowo-mechanicznie, dodatkowe sześć par zasad było traktowane w ramach 
teorii klasycznej (model ONION) [A8].

)
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rozdzielczością, obiektów złożonych, jakie daje uwzględnienie kontrastu zmiany fazy, a nie tylko 
zróżnicowanie absorpcji w badanej próbce. Jest to niezwykle ambitna praca i istnieje niewiele doniesień 
na temat realizacji takiej techniki z użyciem źródeł laboratoryjnych.


Kontynuując badania z dziedziny fizyki plazmy oraz wykorzystując dostępne w IFJ PAN Laboratorium 
Źródeł Neutronowych im. prof. Czubka, wyposażone w dwa eksperymentalne, nanosekundowe źródła 
neutronów prędkich (urządzenia typu plasma-focus), zaangażowałem się w prace nad opracowaniem i 
skonstruowaniem neutronowej kamery otworkowej (ang. neutron pinhole camera) oraz 
przeprowadzeniem z jej użyciem badań emisji neutronów z plazmy deuterowej. Kamera ta oparta 
jest o zespół szybkich scyntylatorów plastikowych BCF-12. Geometria kolimatora kamery została 
opracowana na podstawie prostych praw optyki geometrycznej, a następnie zoptymalizowana z 
wykorzystaniem metod Monte Carlo, symulując transport neutronów. Szczegóły techniczne oraz wyniki 
pomiarów zostały opublikowane w roku 2015 [A7]. 


Konieczność posiadania wiedzy na temat absolutnej wydajności użytych w kamerze detektorów 
BCF-12 doprowadziła mnie do podjęcia badań, zarówno eksperymentalnych jak i numerycznych (przy 
użyciu metod Monte Carlo zaimplementowanych w pakiecie GEANT4), w tym kierunku. Wyniki tych 
prac zostały przedstawione na międzynarodowej konferencji oraz opublikowane w czasopiśmie 
Radiation Protection Dosimetry [A3].  
 
W roku 2015 stanąłem do konkursu na stanowisko post-doc w Culham Center for Fusion Energy 
(CCFE). Po zaakceptowaniu mojej kandydatury, rozpocząłem pracę w departamencie Experiments w 
grupie Neutron & Gamma. Ciągła obecność w CCFE pozwoliła mi aktywnie uczestniczyć w większości 
ważnych i nierzadko bardzo innowacyjnych eksperymentów z wykorzystaniem tokamaka JET. Jednym z 
najistotniejszych i najbardziej pionierskich był wspomniany eksperyment nad opracowaniem nowej 
metody wydajnego ogrzewania plazmy termojądrowej falami elektromagnetycznymi 

Rys. 3. Fotografia neutronowej kamery otworkowej zainstalowanej przy układzie PF-24

)
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w tzw. “scenariuszu trój-jonowym”. Wyniki tej pracy zostały opublikowane pod koniec 2017 roku w 
Nature Physics, a ja jestem jednym z głównych współautorów tej publikacji.


W marcu 2017 roku współuczestniczyłem w dużym i niezwykle ważnym projekcie kalibracji 
układów diagnostycznych tokamaka JET z użyciem kompaktowego generatora neutronów 
14.1 MeV. Projekt miał na celu przygotowanie układów pomiarowych - komór rozszczepieniowych oraz 
układu pomiarowego techniką aktywacji neutronowej - do przyszłej, drugiej kampanii deuterowo-
trytowej. Przy użyciu systemu zdalnych manipulatorów (robot MASCOT), przenośny generator 
neutronów został umieszczony wewnątrz komory tokamaka w 90 lokalizacjach z dokładnością 
±0.4 mm. Strumień neutronów emitowanych z generatora był monitorowany w sposób ciągły z użyciem 
detektorów diamentowych oraz dozymetrycznych folii aktywacyjnych. Analiza odpowiedzi detektorów 
systemów diagnostycznych tokamaka oraz modelowanie Monte Carlo transportu neutronów pozwoliły 
na skalibrowanie urządzeń badawczych. Rezultaty pracy nad tym skomplikowanym projektem zostały 
przedstawione w artykule wysłanym do Nuclear Fusion [A1], którego jestem współautorem. Podczas 
mojej pracy w CCFE byłem również odpowiedzialny z ramienia JET za dwa duże projekty, mające na 
celu przygotowanie kamery neutronowej oraz kamery gamma, stosowanych do pomiarów 
tomograficznych, do drugiej kampanii deuterowo-trytowej.


Pod koniec roku 2017 uczestniczyłem w projekcie finansowanym z środków Fusion For Energy 
(F4E) dotyczącym testów termicznej odporności detektorów diamentowych. Detektory 
diamentowe są przewidziane do użycia jako elementy detekcyjne radialnej kamery neutronowej (ang. 
Radial Neutron Camera) w tokamaku ITER. Projekt miał na celu zbadanie odporności detektorów 
diamentowych na warunki termiczne panujące podczas fazy wygrzewania komory tokamaka. Wyniki 
testów odpowiedzą na pytanie o konieczność instalacji systemu chłodzenia detektorów w kamerze. 
Jest to ważne zagadnienie, ponieważ instalacja takiego systemu chłodzenia wiązałaby się nie tylko z 
większymi kosztami, ale również dodatkowymi komplikacjami w konstrukcji kamery (np. problem 
aktywacji cieczy użytej do chłodzenia). W celu realizacji projektu, w specjalnie zaprojektowanej komorze 
eksperymentalnej, detektory były cyklicznie wygrzewane do temperatury maksymalnej 240℃. 
Pomiędzy cyklami wygrzewania, rejestrowane były widma energetyczne cząstek alfa emitowanych ze 
źródła 239Pu – 241Am – 244Cm, w celu zbadania wpływu wysokiej temperatury na stabilność pomiaru. 
Wyniki przeprowadzonych testów zostały opublikowane w raporcie [C8].


a) b)

Rys. 4. Kalibracja układów diagnostycznych tokamaka JET z użyciem kompaktowego generatora neutronów 14.1 
MeV. a) Schemat umieszczenia generatora na robocie MASCOT. b) Fotografia generatora 14.1 MeV neutronów 
użytego w eksperymencie. 
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Pozyskanie grantu badawczego oraz zacieśnienie współpracy z CEA (Commissariat a l1Energie 

Atomique et aux Energies Alternatives), w ramach programu Działań Zintegrowanych 

POLONIUM, pozwoliły mi w ostatnim czasie jeszcze bardziej skupić wysiłek naukowy na rozwoju 

metod tomograficznych z ograniczonej ilości informacji w zastosowaniu do fizyki plazmy i 

kontrolowanej syntezy termojądrowej. Metody te rozwijane są przeze mnie również w perspektywie 

inwersji tomograficznej w czasie rzeczywistym. 

Od roku 2017 jestem związany z organizacją ITPA (International Tokamak Physics Activity), działającą 

przy budowanym Międzynarodowym Eksperymentalnym Reaktorze Termojądrowym - ITER. 

Obok badań naukowych, w okresie po uzyskaniu doktoratu (a także w okresie studiów doktoranckich), 

byłem czynnie zaangażowany w popularyzację nauki, poprzez aktywny udział w Festiwalach Nauki w 

Krakowie, Małopolskiej Nocy Naukowców oraz Dniach Otwartych IFJ PAN. 

Pomimo, iż IFJ PAN jest ośrodkiem naukowym i jego pracownicy nie są zobligowani do prowadzenia 

zajęć dydaktycznych, starałem się również aktywnie udzielać w tym aspekcie. Prowadziłem cykl 

wykładów dla doktorantów w ramach studiów doktoranckich lnterDokMed. W latach 2011-2013 brałem 

udział w projekcie EDUSCIENCE prowadząc zajęcia dydaktyczne oraz dyżury on-line, dzięki którym 

nauczyciele szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych mogli na bieżąco konsultować zagadnienia 

naukowe z pracownikami instytutów badawczych. W ramach tego projektu przygotowywałem także 

artykuły popularnonaukowe, ciekawostki i quizy oraz materiały dydaktyczne, które były wykorzystywane 

przez nauczycieli w czasie zajęć lekcyjnych. W latach 2014 - 2015 pracowałem jako nauczyciel w 

szkole policealnej. 

W okresie po uzyskaniu stopnia doktora, byłem czynnie zaangażowany w organizację (IFJ PAN + CEA) 

międzynarodowych letnich szkół poświęconych tematyce związanej z diagnostyką plazmy dla potrzeb 

fuzji termojądrowej (Summer School on Plasma Diagnostics - PhDiaFusion) oraz innych, mniejszych 

spotkań i warsztatów. 

Podpis wnioskodawcy 
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