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Tytuł pracy dyplomowej: “Analiza rozpadu B → Kφφ w eksperymencie LHCb”,

Data nadania tytułu: 22 luty 2012 r.,

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Lesiak.

Dyplom doktora nauk fizycznych
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Data nadania tytułu: 9 luty 2015 r.,
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Promotor pomocniczy: prof. dr Alberto Lusiani,
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3 Informacje o zatrudnieniu w jednostach naukowych

• 2012-2015, Doktorant w Zakładzie eksperymentu LHCb, Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej

Akademii Nauk (IFJ PAN) w Krakowie.

• 2013-2015, Asystent w Instytucie Fizyki, Uniwersytetu w Zurychu.

• 2015-obecnie, Adiunkt w Zakładzie Liniowego Zderzacza IFJ PAN.

• 2015-2017, Staż podoktorski (post doc) na Uniwersytecie w Zurychu.

• 2017-obecnie, Staż podoktorski (research fellow) w CERN.

3.1 Zarys kariery zawodowej

W lutym 2012 r. obroniłem z wyróżnieniem prace magisterską na Wydziale Fizyki, Matematyki

i Informatyki Stosowanej pod opieką prof. dr. hab. Tadeusza Lesiaka. Ukończyłem tym samym

program pięcioletnich studiów w trzy i pół roku. Praca magisterska dotyczyła hadronowych roz-

padów mezonów B. W tym samym miesiącu rozpocząłem studia doktorancie w Międzynaro-

dowym Studium Doktoranckim, prowadzonym przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewod-

niczańskiego Polskiej Akademii Nauk. Moim promotorem zgodził się z zostać prof. dr hab. Tadeusz

Lesiak.

Podczas doktoratu uczestniczyłem jednocześnie w dwóch współpracach międzynarodowych:

LHCb i SuperB. We współpracy SuperB pracowałem nad rozwojem detektorów: Instrumental Flux

Return oraz Silicon Vertex Tracker (SVT). W detektorze SVT byłem odpowiedzialny za analizę

danych z testów na wiązce, zebranych za pomoca zderzacza SPS wraz z dr. Alberto Lusianim

(INFN Piza). Wyniki tej analizy obejmowały pomiary wydajności detekcji modułów testowych

w zależności od kąta padania wiązki oraz napięcia systemu wyzwalania. Rezultaty tej analizy

zostały przedstawione wielokrotnie podczas zebrań współpracy SuperB. Kolejnym zadaniem było

opracowanie szybkiej symulacji Monte Carlo dla detektora SVD. Została ona wykorzystana w celu

weryfikacji wyników analizy z testów na wiązce.
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Drugim zadaniem przeprowadzonym w ramach współpracy SuperB były symulacje egzoty-

cznych rozpadów leptonów τ , zachodzących łamaniem liczby leptonowej. Symulacje te wniosły

kluczowy wkład w program fizyczny eksperymentu SuperB.

Równocześnie pracowałem we współpracy LHCb nad analizą, która również dotyczyła egzo-

tycznych rozpadów leptonu τ . Przeprowadziłem poszukiwania trzech rozpadów: τ− → µ+µ−µ−,

τ → pµ−µ− i τ− → pµ−µ+. Wyniki tych analiz zostały opublikowane w artykułach naukowych,

oraz zostały udokumentowane w notkach wewnętrznych współpracy LHCb. Wyżej wspomniane

pomiary zostały dokonane z wykorzystaniem pełnej próbki danych, które były w tym czasie dos-

tępne. Wyniki tej analizy były głównym wynikiem mojej pracy doktorskiej, która została później

wydana w formie książkowej przez wydawnictwo Scholars’ Press.

Pod koniec doktoratu zostałem zaproszony do współpracy w przygotowaniu raportu The Heavy

Flavor Averaging Group (HFLAV), w którym dokonałem kombinacji górnych ograniczeń na współ-

czynniki rozgałęzień rozpadów leptonów τ pochodzących ze wszelkich dostępnych w tej dziedzinie

pomiarów. Wyniki te stanowią najmocniejsze ograniczenia na współczynniki rozgałęzień tychże

rozpadów do dziś. Te górne ograniczenia były jednym z najbardziej cytowanych wyników tegoż

raportu.

W okresie studiów doktoranckich otrzymałem prestiżowy “Diamentowy Grant” z Ministerstwa

Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Stypendium szwajcarskiej fundacji SCIEX. Dzięki stype-

ndium SCIEX spędziłem półtora roku na Uniwersytecie w Zurychu tuż przed zakończeniem dok-

toratu. Dodatkowo spędziłem sumarycznie około roku w ośrodku INFN w Pizie w latach 2012-

2014, gdzie współpracowałem z moim promotorem pomocniczym nad zagadnieniami ekspery-

mentu SuperB.

Doktorat obroniłem w lutym 2015 roku z wyróżnieniem. W tym samym miesiącu zostałem

zatrudniony jako tzw. post doc na Uniwersytecie w Zurychu w grupie prof. Uliego Straumanna,

gdzie prowadziłem badania w eksperymencie LHCb. Moje badania skupiły sie na rzadkich roz-

padach mezonu B.

Pierwszą przeprowadzoną przeze mnie analizą był pomiar rozkładów kątowych w rozpadach

Bd → K∗0µ+µ−, gdzie wykorzystałem tzw. Metodę Momentów. Artykuł mojego współautorstwa,

opisujący zastosowanie tej metody ww. rozpadzie został opublikowany w Physical Review D i

został uznany za “Editors’ Suggestion”. Opisana metoda została później z sukcesem użyta w ww.

pomiarze i opublikowana w ramach współpracy LHCb. Pomiar ten wskazał na odchylenie od

przewidywań Modelu Standardowego na poziomie 3.4σ. Głównym miejscem występowania tej

niezgodności jest obserwabla P ′5, która jest w dużej mierze wolna od niepewności teoretycznych

związanych z czynnikami postaci. Poza pracami nad metodą momentów uczestniczyłem aktywnie
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w każdym innym elemencie analizy wnosząc znaczący wkład. Przykładem może być metoda k-

Folding, która została pierwszy raz użyta w fizyce cząstek elementarnych. Zaproponowana przeze

mnie metoda zwiększyła wydajność naszej selekcji, jednocześnie ograniczając niepewności sys-

tematyczne.

Wyniki tej analizy odbiły się szerokim echem w środowisku fizyków pracujących nad tematyką

ciężkich zapachów. Wpisują sie one w cały ciąg anomalii, które układają się w interesującą całość.

Największym problemem w stwierdzeniu czy obserwowane odchylenia są przejawem zjawisk

spoza Modelu stanowi oszacowanie udziału dalekozasięgowych efektów QCD, których przyczynki

nie są wystarczająco dokładnie szacowane w rachunkach teoretycznych. We współpracy z C. Bo-

beth, D van Dyk i J. Virto, wykorzystując dane doświadczalne oraz obliczenia teoretyczne, udało

się oszacować efekty te poprzez dopasowanie tzw. z-expansion. Z naszej analizy numerycznej

wynika, iż znacznie bardziej prawdopodobną przyczyną zaobserwowanych odchyłek są zjawiska

spoza Modelu Standardowego niż efekty długozasięgowe. Nasze podejście może zostać uogól-

nione na inne rozpady typu b → s``.

Wraz z doktorantem Espen Bowen (Uniwersytet w Zurychu) przeprowadziliśmy także anal-

izę rozpadu Bd → Kπµ+µ−, gdzie system Kπ został zbadany w rejonie mas niezmienniczych

odpowiadającym obecności wyższych rezonansów K∗. Rezonanse te występują w stanach opisy-

wanych falami parcjalnymi S, P i D, co znacznie zwiększa ilość obserwabli kątowych. Również

w tym przypadku zastosowana została metoda momentów do wyznaczenia rozkładów kątowych.

Wyniki te zostały opublikowane, oraz stały się one podstawą rozprawy doktorskiej Espen Bowen,

obronionej w 2015 r. Niestety z powodu braku oszacowań dotyczących czynników postaci nie

było w tym przypadku możliwe obliczenie przewidywań Modelu Standardowego. Pomiar ten

w przyszłości będzie mógł być użyty do poszukiwań zjawisk spoza Modelu Standardowego tak

jak Bd → K∗0µ+µ−.

Kolejną analizą, w której miałem kluczowy udział było poszukiwanie długożyciowej cząstki,

która byłaby produkowana w przejściach kwarkowych typu b → s. Analiza ta była przeprowad-

zona wspólnie z doktorantem Andrea Mauri, pod moim nadzorem, a jej wyniki zostały opub-

likowane. Tak długożyciowe cząstki są popularnymi kandydatami na tzw. inflatony, tj. cząstki,

które mogą wyjaśnić kosmiczną inflację. Poszukiwanie ich nie należy do najłatwiejszych zadań

ponieważ masa i czas życia nowej cząstki nie są znane. Analiza musi być w tym przypadku

przeprowadzona tak, żeby być możliwie czuła na wszystkie dozwolone wartości tychże parametrów.

Jako rezultat tej analizy udało sie zdecydowanie ograniczyć przestrzeń dopuszczonych parametrów

dla lekkiego inflatonu.

W 2016 roku zostałem zaproszony do współpracy GAMBIT, która ma za zadanie przeprowa-
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dzanie globalnych fitów do modeli spoza Modelu Standardowego do wyników doświadczalnych.

Objąłem tam funkcję koordynatora grupy fizyki ciężkich zapachów. Współpraca ta opublikowała

w 2017 roku szereg artykułów z wynikami ww. dopasowań. Odegrały one kluczową role w in-

terpretacji anomalii obserwowanych w fizyce ciężkich zapachów. W tym samym też roku ukazał

sie kolejny raport grupy HFLAV zawierający uaktualnione przez mnie wartości górnych granic

współczynników rozgałęzień rozpadów leptonu τ .

Podczas mojej pracy naukowej po ukończeniu doktoratu zaangażowałem się także w prob-

lematykę uczenia maszynowego. Udało mi sie zorganizować konkurs na platformie Kaggle, z wyko-

rzystaniem danych współpracy LHCb. Był to pierwszy tego typu konkurs przeprowadzony przez

LHCb i drugi wśród wszystkich eksperymentów na LHC. Wzbudził duże zainteresowanie i za-

inicjował bardzo owocną współpracę miedzy ekspertami uczenia maszynowego a fizykami, która

trwa do tej pory. Dodatkowo zorganizowałem także workshop na Uniwersytecie w Zurychu na

temat wyników i pomysłów zainicjowanych na platformie Kaggle. Cieszył sie dużą popularnością

i wzięło w nim udział wielu przedstawicieli przemysłu np. z firmy nVidia.

Podczas swojej kariery naukowej prowadziłem wiele zajęć dla studentów, w tym własnych

autorskich kursów. Na Uniwersytecie w Zurychu prowadziłem wykłady z Metod Monte Carlo w

semestrze zimowym 2016 r. oraz Metod Numerycznych w semestrze letnim 2016 r. Dodatkowo

prowadziłem dwa razy wykłady w ramach cyklu “Doświadczalne metody fizyki cząstek elemen-

tarnych”. Prowadziłem również ćwiczenia i wykłady z “Fizyki cząstek elementarnych II” dla stu-

dentów wyższych lat studiów. W 2015r. prowadziłem również ćwiczenia laboratoryjne dla studen-

tów kierunku biologia.

W swojej karierze naukowej otrzymałem kilka prestiżowych grantów i stypendiów. Należą do

nich: “Diamentowy Grant”, “Stypendium SCIEX”, grant “Sonata” oraz “Stypendium dla wybit-

nych młodych naukowców”. Jestem również obecnie wykonawcą dwóch grantów. Pierwszym z

nich jest OPUS z tematyką dla przyszłych akceleratorów e+e−, a drugim Harmonia z tematyką

związaną z badaniami przy LHCb.

Obecnie sprawuję opiekę naukową nad czterema doktorantami z Polski i Szwajcarii oraz nad

jednym magistrantem. Prowadzone przez nich prace dotyczą analizy danych w ramach współpracy

LHCb. W 2016 r. brałem udział w organizacji międzynarodowej olimpiady fizycznej w Zurychu,

gdzie oceniałem zadania doświadczalne.

3.2 Plany na przyszłość

We wrześniu 2017 roku zaczynam prace w CERNie jako research fellow. Obecnie skupiam się na

powtórzeniu analizyBd → K∗0µ+µ− z dodatkowymi danymi zgromadzonymi w latach 2015/2016.
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Dodatkowo zacząłem analizować półleptonowe rozpady barionów Λb → Λc`ν pod kątem ła-

mania uniwersalności leptonów. Wraz z doktorantką p.Małgorzatą Pikies poszukujemy łamania

liczby leptonowej w rozpadach B → Keµ. Włączyłem się również w unowocześnienie (tzw. up-

grade) detektora LHCb przez dodanie dodatkowych stacji do rekonstrukcji torów umieszczonych

w magnesach, gdzie jestem odpowiedzialny za symulacje Monte Carlo. Jestem również jednym

z głównych organizatorów konferencji Epiphany w 2018 roku, która będzie dotyczyć anomalii w

fizyce ciężkich zapachów.

4 Wskazanie osiągnięcia∗ wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy

z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym

oraz o stopniach i tytule z zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz.

595 ze zm.):

a, b) Jako osiągnięcie naukowe zgłaszam monografię pt.:

“Searches for New Physics effects in b → s`` transitions”

autor: Marcin Chrząszcz
wydaną nakładem Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii
Nauk, Kraków 2017, ISBN 978-83-63542-84-9

c) Omówienie celu naukowego i osiągniętych wyników
W 1970 roku Sheldon Lee Glashow, John Iliopoulos i Luciano Maiani, opublikowali artykuł

pt. “Weak Interactions with Lepton–Hadron Symmetry”, w którym zaproponowali mechanizm,

który tłumaczył brak obserwacji rozpadu K0 → µ+µ−. Mechanizm ten został nazwany GIM od

pierwszych liter nazwisk autorów. Jest to jeden z kluczowych mechanizmów fizyce ciężkich za-

pachów który m.in. wskazał pośrednio na istnienie kwarku c. Mechanizm GIM powoduje, że tzw.

procesy typu “Flavour Changing Neutral Currents” są silnie tłumione w ramach Modelu Standard-

owego. Wraz z postępem doświadczalnej fizyki cząstek elementarnych, z czasem osiągnięto możli-

wość obserwacji i badania tychże procesów. Szczególnie obiecującymi badaniami w tej dziedzinie

są rozpady hadronów pięknych, ponieważ kwark b ma wystarczająco wysoką masę, wzbronienie

GIM jest dla niego mniejsze niż w przypadków lżejszych zapachów i daje się badać doświad-

czalnie. Procesy typu b → sγ i b → s`` zostały zaobserwowane doświadczalne i zbadane przez

eksperymenty CLEO, BaBar i Belle.
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Eksperyment LHCb rozpoczął erę precyzyjnych pomiarów przejść b → s``, głównie ze względu

na wydajny system wyzwalania oraz duży przekrój czynny na produkcję par bb. Jednym z tzw. zło-

tych procesów dla poszukiwań fizyki spoza Modelu Standardowego są rozpady Bd → K∗0µ+µ−,

które przedstawione są w ww. monografii.

Przedstawiona rozprawa habilitacyjna dotyczy trzech pomiarów procesów b → s`` przeprowad-

zonych przez autora na w ramach współpracy LHCb z wykorzystaniem danych zgromadzonych

w latach 2011 i 2012 przy zderzeniach proton-proton z energią w układzie środka masy 7 TeV

i 8 TeV.

Wstępem do rozprawy są dwa rozdziały poświęcone teoretycznym i doświadczalnym zagad-

nieniom dotyczących procesów b → s``. W rozdziale teoretycznym przedstawiono skrótowo

wstęp do Modelu Standardowego fizyki cząstek elementarnych z naciskiem na tematykę związaną

z fizyką ciężkich zapachów. Kluczową częścią tego rozdziału jest omówienie efektywnej teorii

pola dla badanych procesów oraz niepewności związanych z obliczaniem przewidywań Modelu

Standardowego. W części doświadczalnej omówiono dokładnie detektor LHCb, który zebrał dane

wykorzystane w tej analizie. Przedstawiono także skrótowo inne eksperymenty, które dokonały lub

w bliskim czasie dokonają takich pomiarów.

Pierwszym z omówionych procesów jest rozpad Bd → K∗0µ+µ−, gdzie zostały zmierzone

rozkłady kątowe. W selekcji została użyta poraz pierwszy w fizyce cząstek elementarnych metoda

k-Folding zaprononowana przez autora. Metoda ta pozwala zwiększyć precyzję szkolenia algoryt-

mów ze statystyki wielowymiarowej. Analiza ta jest jedną z najbardziej skomplikowanych analiz

współpracy LHCb. Autor wniósł znaczący wkład w praktycznie każdy jej aspekt. W rozpadzie tym

zostały zmierzone rozkłady kątowe z wykorzystaniem dwóch metod: metody wiarygodności (like-

lihood) oraz metody momentów. Druga z tych analiz została samodzielnie przeprowadzona przez

autora. Wyniki tych pomiarów odbiły się szerokim echem w świecie fizyki ciężkich zapachów i są

jednym z najbardziej znaczących przesłanek na istnienie zjawisk spoza Modelu Standardowego.

Drugą opisaną analizą był pomiar współczynników rozgałęzień i rozkładów kątowych w roz-

padach Bd → Kπµ+µ−, dla wyższych stanów K∗. Analiza ta jest analogiczna do poprzedniej,

z dodatkową komplikacją wynikającą z konieczności uwzględnienia faktu, iż jej wydajność do-

datkowo zależy od masy niezmienniczej kaonu i pionu. Do zmierzenia rozkładów kątowych została

wykorzystana metoda momentów. Z powodu występowania stanów z wyższym krętem w systemie

Kπ ilość obserwabli kątowych została znacznie zwiększona, co uniemożliwia użycie metody like-

lihood. Wyniki tej analizy stymulowały prace teoretyczne nad czynnikami postaci, zmierzające do

wykorzystania w.w. wyników badań do poszukiwania zjawisk spoza Modelu Standardowego w

taki sam sposób jak w przypadku Bd → K∗0µ+µ−.

7



Trzecią z przedstawionych analiz jest poszukiwanie długożyciowej cząstki która rozpada się na

dwa miony i jest produkowana w przejściach b → s``. Taka cząstka jest doskonałym kandydatem

na tzw. inflaton, tj.cząstkę odpowiedzialną za inflację we wczesnym wszechświecie. Nie jest znana

jej masa ani czas życia, w związku z czym analiza musi być zaprojektowana w taki sposób, żeby

maksymalnie pokryć możliwe parametry modelu. Dzięki zaawansowanym technikom optymaliza-

cji udało się zaprojektować analizę, w taki sposób, iż większość dozwolonych parametrów modelu

z inflatonem została wykluczona.

Ostatnią część monografii stanowią dopasowania współczynników Wilsona do pomiarów doko-

nanych przez LHCb. Fity te wykazują sumarycznie odchylenie od przewidywań modelu standar-

dowego na poziomie 5σ, która w zdecydowanej mierze pochodzi od zmierzonych rozkładów ką-

towych opisanych w przedstawionej monografii. Jednym z największych problemów z ogłosze-

niem odkrycia zjawisk nowej fizyki w rozpadzie Bd → K∗0µ+µ− są długozasięgowe efekty QCD,

w których dominującą role pełnią tzw. “charm-loop effects”, które są trudne do obliczenia teo-

retycznie. Monografia przedstawia najnowsze oszacowanie tych efektów z wykorzystaniem tzw.

”z-expansion”. Jest to obecnie najdokładniejszy opis tychże efektów i wskazuje on, iż zjawiska

spoza Modelu Standardowego są bardziej prawdopodobne niż charm-loop effects. Podejście jest

obecnie uogólniane przeze mnie na inne rozpady typu: b → s``.

d) Publikacje związane bezpośrednio z tematyką monografii

1. “Extracting Angular Observables without a Likelihood and Applications to Rare Decays”,

F. Beaujean, M. Chrząszcz, N .Serra, D. van Dyk, arXiv:1503.04100 [hep-ph],

PhysRevD.91.114012

Mój wkład polegał na zaproponowaniu metody i przeprowadzeniu wszelkich teoretycznych

obliczeń związanych z jej zaplikowaniem. Dodatkowo wykonałem symulacje Monte Carlo w

celu walidacji poprawności wyników i oszacowania czułości. Mój wkład szacuje na 75 %.

2. “Long-distance effects in B → K∗``s from Analyticity”, C. Bobeth, M. Chrzaszcz, D van

Dyk, J. Virto, arXiv:1707.07305 [hep-ph], submitted to PRL.

Mój wkład polegał zaproponowaniu wstępnej metody teoretycznej oraz na statystycznym

dopasowaniu parametrów modelu to danych doświadczalnych i przewidywań teoretycznych.

Mój wkład szacuje na 50 %.

3. “Angular analysis of theBd → K∗0µ+µ− decay using 3fb−1 of integrated luminosity”, [LHCb

collaboration], arXiv:1512.04442 [hep-ex], JHEP 02 (2016) 104
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Mój wkład polegał na przeprowadzeniu autonomicznie analizy kątowej z wykorzystaniem

metody momentów. Dodatkowo miałem kluczowy udział w innych elementach analizy, takich

jak selekcja, oszacowanie wydajności etc. Mój wkład szacuje na 65 %.

4. “Differential branching fraction and angular moments analysis of the decay Bd → Kπµ+µ−

in the K∗0,2(1430)0 region”, [LHCb Collaboration], arXiv:1609.04736 [hep-ex], JHEP 12

(2016) 065

Analiza została całkowicie przeprowadzaone przeze mnie i doktoranta z Uniwersytetu w

Zurychu, którego nadzorowałem. Mój wkład szacuje na 50 %.

5. “Search for long-lived scalar particles in B+ → K+χ(µµ) decays”, [LHCb Collaboration],

arXiv:1612.07818 [hep-ex], Phys. Rev. D 95, 071101 (2017)

Analiza została całkowicie przeprowadzaone przeze mnie i doktoranta z Uniwersytetu w

Zurychu, którego nadzorowałem. Mój wkład szacuje na 50 %.

6. “Measurements of the S-wave fraction in Bd → Kπµ+µ− decays and the Bd → K∗0µ+µ−

differential branching fraction”, [LHCb Collaboration], arXiv:1606.04731 [hep-ex], JHEP

11 (2016) 047

Uczestniczyłem w przygotowaniu selekcji oraz oszacowywaniu wydajności w rozkładach ką-

towych. Mój wkład szacuje na 20 %.

7. “Measurement of CP asymmetries in the decaysBd → Kπµ+µ− andB → Kµ+µ−”, [LHCb

Collaboration], arXiv:1408.0978 [hep-ex], JHEP 09 (2014) 177

Opracowałem selekcji przypadków oraz estymacje wydajności. Mój wkład szacuje na 20 %.

8. “FlavBit: A GAMBIT module for computing flavour observables and likelihoods”, [GAM-

BIT Collaboration], arXiv:1705.07933 [hep-ph], Accepted by EPJC

Mój wkład polegał na: linkowaniu programu SuperIso, obliczeniu funkcji likelihood dla

wyników pomiarowych, oszacowanie systematycznych niepewności oraz dokonanie fitów.

Mój wkład szacuje na 90 %.

9. “A global fit of the MSSM with GAMBIT ”, [GAMBIT Collaboration], arXiv:1705.07917

[hep-ph] , accepted by EPJC

Mój wkład polegał na dokonaniu obliczeń na klastrze Prometeusz w Krakowie prowadzących

do dopasowania parametrów modelu MSSM do pomiarów doświadczalnych. Mój wkład sza-

cuje na 20 %.
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10. “Global fits of GUT-scale SUSY models with GAMBIT”, [GAMBIT Collaboration], arXiv:-

1705.07935 [hep-ph], accepted by EPJC

Mój wkład polegał na dokonaniu obliczeń na klastrze Prometeusz w Krakowie prowadzących

do dopasowania parametrów modelu MSSM do pomiarów doświadczalnych. Mój wkład sza-

cuje na 20 %.

5 Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-dydaktycznych

5.1 Indeksy/liczby dotyczące prac opublikowanych - według bazy Web of
Science:

Liczba ujętych publikacji: 364

Liczba cytowań (całkowita): 5968

Liczba cytowań z pominięciem auto-cytowań : 3403

Indeks Hirsha: 36

5.2 Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferenc-
jach tematycznych

• “Quark Flavoured Anomalies of the S”, 2017, Korean Physics Society meeting, 2017, Dae-

jeon, Korea.

• “Rare decays at LHC”, 2017, LHCP conference. Shanghai, China.

• “Prospects and challenges for future leptonic and ep colliders”, 2017, ACFI workshop,

Amherst, USA.

• “Reinterpretation of Flavour Constraints”, 2016, (Re)interpreting the results of new physics

searches at the LHC, CERN, Switzerland.

• “Anomalies in electroweak penguins at LHCb”, 2016, MENU, Kyoto, Japan.

• “Overview of recent experimental results in flavor physics”, 2016, Standard Model at LHC,

Pittsburg, USA.

• “Quark flavour anomalies of the SM”, 2016, 4th Workshop on Belle II Theory Interface

Platform, Pittsburg, USA.
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• “Quark flavour anomalies of the SM”, 2016, Confinement, Thessaloniki, Greece.

• “Recent results from LHCb”, 2016, Collider Physics Symposium (DPF Polish Physics Soci-

ety), Katowice, Poland.

• “Recent results from LHCb”. 2016, Rare B Decays: Theory and Experiment, Barcelona,

Spain.

• “Recent results on angular analysis of decay Bd → K∗0µ+µ− at LHCb”, 2016, Department

of Physics, University of Padova Seminar, Padowa, Italy.

• “Sterile neutrino and other long lived particle searches at LHCb”, 2016, NuFact. Quy Nhon,

Veitnam

• “Anomalies in Flavour physics”, 2015, Miami 2015. Miami, USA.

• ”Electroweak penguin decays to leptons and Radiative decays at LHCb”, 2015, SUSY 2015,

Lake Tahoe, USA.

• “Electroweak penguin measurements”, 2015, 5th KEK Flavor Factory Workshop. Tokyo,

Japan.

• “Extracting angular observables with the Method of Moments”, 2015, Novel aspects of b to

s transitions, Marseille, France.

• “Method of Moments”, 2015, Rare B decays in experiment and theory, Edinburgh, UK.

• “Rare b and c decays at LHCb”, 2015, Deep Inalestic Scatering conference, Dallas, USA.

• “Rare B decays”, 2015, QCD 2015, Montpellier, France.

• “Recent anomalies in Flavour physics”, 2015, Particle Phenomenology, Particle Astrophysics

and Cosmology Seminar. Imperial College, London, UK.

• “Searches for long-lived particles at LHCb”, 2015, SUSY 2015, Lake Tahoe, USA.

• “Lepton flavour and number violation measurements at LHCb”, 2014, Heavy quarks and

leptons, Mainz, Germany.

• “Lepton flavour violation in tau decays at LHCb”, 2014, Tau 2014 conference, Aachen,

Germany.
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• “Rare B and charm decays at LHCb”, 2014, Heavy quarks and leptons, Mainz, Germany.

• “Searches for New Physics with LHCb”, 2014, Rencontres de Blois, Blois, France.

• “Machine learning - from theory to practice”, 2014, Society for Industrial and Applied Math-

ematics Seminar, Edinburgh, UK.

• “Rare decays at LHCb”, 2013, Epiphany conference, Kraków, Poland.

• “Searches for LFV and LNV Decays at LHCb”, 2012,CKM 2012, Cincinnati, USA.

• “Silicon Vertex Tracker for SuperB”, 2012, Epiphany conference, Kraków, Poland.

• “The SuperB factory; physics prospects and project status”, 2012, Tau 2012 conference,

Nagoya, Japan.

5.3 Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi
oraz udział w takich projektach

• “Sonata”, 2015-2017, kierownik.

• “Diamentowy Grant”, 2012-2015, kierownik.

• “SCIEX”, 2013-2015, kierownik.

• “Opus”, 2017-2020, uczestnik.

• “Harmonia”, 2015-2018, uczestnik.

5.4 Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacja o współpracy
międzynarodowej habilitanta

Dorobek dydaktyczny:

• Semestr zimowy 2017, ćwiczenia i wykłady z przedmiotu: “Fizyka cząstek elementrarnych

II” na Uniwersytecie w Zurychu.

• Semestr letni 2016, wykłady z przedmiotu: “Metody Numeryczne” na Uniwersytecie w

Zurychu.

• Semestr letni 2016, wykłady z przedmiotu: “Metody doświadczalne fizyki cząstek elemen-

tarnych” na Uniwersytecie w Zurychu.
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• Semestr zimowy 2016, wykłady i ćwiczenia z przedmiotu: “Metody Monte Carlo” na Uni-

wersytecie w Zurychu.

• Semestr letni 2015, ćwiczenia z przedmiotu: “Fizyka cząstek elementrarnych II” na Uniw-

ersytecie w Zurychu.

• Semest zimowy 2015, zajęcia labolatoryjne z przedmioty: “Fizyka Ogólna” na Uniwersyte-

cie w Zurychu.

Popularyzacja wyników badań

• Informacja popularyzatorska o wyniku analizy rozpadu Bd → K∗0µ+µ−: https://www.

eurekalert.org/pub_releases/2016-03/thni-dws030216.php

• Informacja popularyzatorska o wyniku poszukiwaniu Inflatonu: https://www.eurekalert.

org/pub_releases/2017-06/thni-cih060817.php

• Informacja popularyzatorska o konkursie Kaggle:

http://www.news.uzh.ch/en/articles/2016/marcin-kaggle-wettbewerb.

html

Współpraca z miedzynarodowymi grupami badawczymi:

• SNS i INFN Pisa

• INFN Padova

• Dortmund University of Technology

• Yandex School of data analysis

• Imperial College London

• Munich University of Technology

5.5 Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą

• “Visiting scientist” w INFN Pisa, sumarycznie ok. roku.

• Asystent na Uniwersytecie w Zurychu.

• Post-Doc na Uniwersytecie w Zurychu.

• Research Fellow w CERN.
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