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3. INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU W JEDNOSTKACH  
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od 2006    Adiunkt w Zakładzie Eksperymentu ATLAS  Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej 

Akademii Nauk (IFJ PAN) w Krakowie. 

2004-2006  Pobyt na stypendium Marie Curie Intra-European Fellowship, LPNHE, Paryż, 

Francja. Eksperyment ATLAS.  

2001-2004 Asystent w Zakładzie Eksperymentu ATLAS  Instytutu Fizyki Jądrowej 

Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) w Krakowie. 
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1996-1997  Roczny staż w Samodzielnej Pracowni eksperymentu ATLAS Instytutu Fizyki 

Jądrowej w Krakowie. 



Zarys kariery zawodowej  

 
W roku 1996, po obronie pracy magisterskiej, zostałam przyjęta na roczny staż w Samodzielnej 

Pracowni eksperymentu ATLAS Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, gdzie rozpoczęłam pracę 

w zespole kierowanym przez prof. dr hab. Piotra Maleckiego. Tam po raz pierwszy zetknęłam się 

z problematyką identyfikacji niskoenergetycznych elektronów w dżetach QCD w eksperymencie 

ATLAS, późniejszym tematem mojej rozprawy doktorskiej. W latach 1997-2000 odbywałam 

studia doktoranckie w Międzynarodowym Studium Doktoranckim w Instytucie Fizyki Jądrowej w 

Krakowie. W tym czasie opracowałam algorytm do identyfikacji  elektronów produkowanych w 

półleptonowych rozpadach kwarków b. Metoda ta korzystała z informacji z detektorów 

śladowych i kalorymetru elektromagnetycznego i bazowała na charakterystycznych zmiennych 

odróżniających  tor/(depozyt energii) elektronu od naładowanego hadronu. Opracowany algorytm 

do identyfikacji elektronów zastosowałam następnie do oznaczania dżetów pochodzących z 

kwarków b. Analizę prowadziłam w oparciu o symulacje Monte Carlo.  

W roku 1999 uczestniczyłam w testach na wiązce prototypu kalorymetru elektromagnetycznego 

detektora ATLAS. Późniejsza analiza danych z tych testów, dotycząca porównania kształtów 

kaskad inicjowanych przez elektrony i piony zarejestrowanych w kalorymetrze, stanowiła część 

mojej rozprawy doktorskiej. Podczas studiów doktoranckich brałam także udział w 

przygotowaniu i prowadzeniu pełnej symulacji detektora dla potrzeb analiz prowadzonych przez 

b-tagging Working Group. Pracę doktorską, zrealizowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety 

Richter-Wąs, pt.  Identification of low energy electrons in ATLAS experiment at LHC złożyłam i 

obroniłam w roku 2000.     

 

Pod koniec roku 2000 wyjechałam na roczny staż do laboratorium LAPP, Annecy we Francji. 

Podczas tego pobytu pracowałam w eksperymencie VIRGO, poszukującego fal grawitacyjnych. 

Zajmowałam się opracowaniem i rozwojem algorytmów do monitorowania jakości danych w 

czasie rzeczywistym. Staż ten, pomimo że przeprowadzony w innym, niż mój macierzysty, 

eksperymencie, dostarczył mi dużo doświadczeń w pracy w małej (w porównaniu z 

eksperymentem ATLAS) kolaboracji, oraz pozwolił mi przyswoić nowe techniki komputerowego 

programowania  systemów zbierania danych w czasie rzeczywistym. Z metod tych korzystałam w 

swojej późniejszej pracy. 

 

Po powrocie w roku 2001, jako asystent w Zakładzie Eksperymentu ATLAS w IFJ PAN, zajęłam 

się modelowaniem systemu wyzwalania i zbierania przypadków w eksperymencie ATLAS. 

Równolegle pracowałam nad implementacją do oficjalnego oprogramowania eksperymentu  

algorytmu do identyfikacji niskoenergetycznych elektronów opracowanego w ramach pracy 

doktorskiej. W tym czasie nawiązałam kontakt z laboratorium LPNHE w Paryżu zajmującym się 

podobną problematyką. W ramach tej współpracy zostałam tam w roku 2004 przyjęta na 

dwuletni, prestiżowy staż w ramach  Marie Curie Intra-European Fellowship (FP6). Grupa 

laboratorium LPNHE, kierowana przez prof. Philippa Schwemlinga, była grupą ekspercką, 

budującą  kalorymetr elektromagnetyczny eksperymentu ATLAS i posiadającą duże 

doświadczenie w wykorzystaniu tego detektora do rekonstrukcji elektronów i fotonów. Podczas 

stażu kontynuowałam rozwój oprogramowania do identyfikacji niskoenergetycznych elektronów i 

oznaczania dżetów b za ich pomocą. Pracowałam także nad zastosowaniem zidentyfikowanych 

elektronów z rozpadów  J/Psi->ee do kalibracji kalorymetru elektromagnetycznego. Brałam także 

udział w testach na wiązce modułu pełnego detektora ATLAS (tzw. Combined Test Beam), a 

następnie analizowałam dane zebrane podczas tych testów pod kątem optymalizacji 

opracowanego algorytmu do identyfikacji niskoenergetycznych elektronów.  

 

W roku 2006 powróciłam do Zakładu Eksperymentu ATLAS IFJ PAN, gdzie zostałam 

zatrudniona na stanowisku adiunkta. Zdecydowałam się wówczas na podjęcie nowej tematyki, nie 

związanej z identyfikacją elektronów. Zachęcona przez prof. dr hab. Elżbietę Richter-Wąs 



kierującą w tym czasie grupą analiz fizycznych w moim zakładzie, skierowałam swoja uwagę na 

problematykę związaną z rekonstrukcją i identyfikacją leptonów tau w eksperymencie ATLAS 

oraz na procesy z leptonami tau w stanach końcowych. Tą tematyką zajmuję się po dziś dzień. 

 

W latach 2006-2010 rozwijałam pakiet tauRec do rekonstrukcji i identyfikacji hadronowych 

rozpadów leptonów tau. Pierwszym krokiem było dodanie do istniejącego, prostego algorytmu 

opartego na depozytach energii w kalorymetrach, nowego algorytmu opartego na śladach 

zrekonstruowanych w Detektorze Wewnętrznym. Później jako menedżer tego pakietu kierowałam 

rozwojem obu algorytmów, by w końcu doprowadzić do ich pełnego połączenia w jeden, wydajny 

i efektywny pakiet. Był on, jako oficjalna część oprogramowania eksperymentu, użyty z 

powodzeniem przez kolaborację do badań leptonów tau w pierwszych danych zebranych przez 

eksperyment ATLAS. Pakiet ten jest również teraz powszechnie wykorzystywany przez członków 

kolaboracji do wszystkich analiz fizycznych z hadronowo rozpadającymi się leptonami tau w 

stanach końcowych. Prowadząc prace nad pakietem tauRec przez szereg lat owocnie 

współpracowałam z grupą z Uniwersytetu we Freiburgu, kierowaną przez prof. Karla Jacobsa.  

 

W latach 2008-2009, kiedy to detektor ATLAS znajdował się już w swojej podziemnej hali 

rejestrując dane z promieniowania kosmicznego, przeprowadziłam testy rekonstrukcji i 

identyfikacji błędnie zrekonstruowanych mionów jako hadronowe rozpady leptonów tau. Podobne 

studia kontynuowałam w oparciu o pierwsze dane ze zderzeń proton-proton, najpierw przy energii 

zderzeń 900 GeV a potem 7 TeV, tym razem wykorzystując dżety QCD błędnie zidentyfikowane 

jako leptony tau.  Badałam podstawowe, zrekonstruowane wielkości dla kandydatów tau i 

porównywałam je z przewidywaniami z symulacji Monte Carlo. Umożliwiło to wybranie zestawu 

zmiennych dyskryminujących pomiędzy dżetami QCD a leptonami tau, które były dobrze 

opisywane przez symulacje. Zestaw takich zmiennych mógł być następnie użyty dla identyfikacji 

tau w pierwszych danych. Wszystkie te przeprowadzone analizy, w sposób znaczący przyczyniły 

się do przygotowania kompletnego pakietu tauRec do użycia w pierwszych analizach procesów 

fizycznych Modelu Standardowego z leptonami tau w stanach końcowych (W->tau nu, Z->tau 

tau, ttbar(tau)). 

 

Równolegle do rozwoju i weryfikacji oprogramowania do rekonstrukcji i identyfikacji 

hadronowych rozpadów leptonów tau zajmowałam analizą procesu Z->tau tau. W początkowej 

fazie, wykorzystując symulacje Monte Carlo przygotowałam i zoptymalizowałam selekcję 

przypadków pozwalającą efektywnie stłumić olbrzymie tło pochodzące od dżetów QCD i uzyskać 

dobry stosunek sygnału do tła. Analiza ta powtórzona na pierwszych danych proton-proton 

zebranych przy energii zderzeń 7 TeV doprowadziła do pierwszej obserwacji procesu Z->tau tau 

w eksperymencie ATLAS. Następnie, z wykorzystaniem pełnej statystyki danych zebranych w 

roku 2010, została jeszcze raz powtórzona w celu pomiaru przekroju czynnego produkcji                    

pp->gamma*/Z->tautau. W obu tych analizach pełniłam wiodącą rolę jako koordynator podgrupy 

Modelu Standardowego liczącej kilkanaście osób. Byłam także edytorem noty konferencyjnej 

eksperymentu ATLAS dotyczącej pierwszej obserwacji i późniejszej publikacji dotyczącej 

pomiaru przekroju czynnego. Należy podkreślić, ze opracowana analiza została później 

wykorzystana do wyznaczenia efektywności identyfikacji leptonów tau oraz do kalibracji energii 

hadronowych rozpadów leptonów tau. Ma też ona duże znaczenie dla analiz poszukujących 

bozonu Higgsa i Nowej Fizyki, gdzie proces Z->tau tau stanowi główne tło. 

 

Moje zainteresowania fizyką leptonów tau zaowocowały przedstawioną rozprawą habilitacyjną, w 

której podsumowuję pierwsze analizy procesów z tymi leptonami w stanach końcowych 

przeprowadzone w eksperymencie ATLAS.  

 

 

 



 

Plany na przyszłość 

 

Moje główne zainteresowanie ciągle stanowi fizyka leptonów tau. Obecnie zajmuję się 

poszukiwaniami ciężkiego, naładowanego bozonu Higgsa rozpadającego się na lepton τ i 

neutrino. Jest on postulowany przez wiele modeli spoza Modelu Standardowego (MS), w 

szczególności przez Minimalny Supersymetryczny Model Standardowy (MSSM). Analizowane 

dane zostały zebrane przez eksperyment ATLAS w 2012 roku, przy energii zderzeń proton-proton 

8 TeV. 

 

Podczas przerwy technicznej LHC w latach 2013-2014, kiedy to akcelerator przygotowany będzie  

do osiągnięcia swojej nominalnej energii zderzeń wynoszącej 13 TeV, zamierzam rozwinąć i 

uaktualnić istniejącą analizę także o pomiar struktury spinowej, co może być tematem 

ewentualnej pracy magisterskiej. Zamierzam także pracować nad przygotowaniem i 

przetestowaniem ulepszonych metod rekonstrukcji i identyfikacji hadronowych rozpadów 

leptonów tau, tak by dostosować je do nowych warunków działania i umożliwić pomiar 

polaryzacji leptonów tau (rekonstrukcja pionów neutralnych w hadronowych rozpadach leptonów 

tau). Tu także przewiduję udział studentów.   

 

4. WSKAZANIE OSIAGNIĘCIA* WYNIKAJĄCEGO Z ART. 16 UST. 2 USTAWY Z 

DNIA 14 MARCA 2003 r. O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM 

ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.):  
 

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

 

„Measurements of final states with tau leptons in proton-proton collisions using the 

ATLAS detector  at the LHC”  

 

autor: Anna Kaczmarska  

 

wydaną nakładem Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej 

Akademii Nauk, Kraków 2013,  ISBN 978-83-934248-8-7 
  

c) omówienie celu naukowego i osiągniętych wyników  

 

Historia leptonów tau rozpoczęła się 39 lat temu, kiedy to japońscy fizycy, Kobayashi i Maskawa, 

zaproponowali mechanizm łamania parzystości CP, który zawierał hipotezę trzeciej generacji 

kwarków i leptonów. W tych czasach nie było ani potrzeby, ani ewidencji eksperymentalnej na 

istnienie  dodatkowej, trzeciej generacji. We wczesnych latach siedemdziesiątych fizycy 

próbowali zrozumieć różnicę pomiędzy elektronem i mionem. Zastanawiano się, czy istnieją inne, 

cięższe cząstki tego typu, które mogłyby pomóc w wyjaśnieniu zaobserwowanych różnic 

pomiędzy leptonami. Pierwsze poszukiwania takich cząstek przeprowadzono na akceleratorze 

ADONE, ale jego energia była zbyt niska na wytworzenie pary leptonów tau. Następnym był 

eksperyment Mark I na akceleratorze SPEAR w ośrodku SLAC. Rok po rozpoczęciu zbierania 

danych, w roku 1973, zaobserwowano pierwsze, anomalne przypadki elektron-mion z cząstkami o 

przeciwnych ładunkach elektrycznych w każdej parze. Jednak z powodu dodatkowych testów i 

ogólnego sceptycyzmu otaczającego odkrycie, pierwsza ewidencja eksperymentalna nowego, 

ciężkiego leptonu, nazwanego leptonem tau, została opublikowana dopiero w roku 1975. Od tego 

czasu właściwości leptonów tau zostały zmierzone z duża precyzją  przez szereg 

niskoenergetycznych eksperymentów jak BaBar, Belle, BESII, CLEO i KEDR a także przez 

eksperymenty na akceleratorze LEP. 



 

Nowa era dla leptonów tau rozpoczęła się wraz ze zderzaczami hadronowymi, Tevatron w 

Fermilabie i LHC w CERNie. Eksperymenty prowadzone przy tych zderzaczach, nie interesują 

się samymi leptonami tau, lecz wykorzystują je do badania procesów, w których leptony te są 

produkowane. Leptony tau, w szczególności rozpadające się hadronowo, odgrywają znaczącą rolę 

w programie badawczym eksperymentu ATLAS, jako istotny stan końcowy rozpadu cząstek 

Higgsa i cząstek kaskady supersymetrycznej.  Są również ważne dla pomiarów właściwości 

bozonów elektrosłabych i kwarków t. 

 

Przedstawiona rozprawa habilitacyjna opisuje pierwsze analizy procesów z leptonami tau w 

stanach końcowych przeprowadzone na danych zebranych przez detektor ATLAS na 

akceleratorze LHC. Użyte dane zostały zgromadzone przy zderzeniach proton-proton z energią  w 

układzie środka masy 7 TeV. Opisane wyniki uzyskano w większości z wykorzystaniem 

pierwszych danych zebranych w roku 2010, odpowiadających wycałkowanej świetlności 35 pb-1. 

Wyjątek stanowią rezultaty poszukiwań bozonu(ów) Higgsa, gdyż wymagały one większej liczby 

zarejestrowanych przypadków. Zostały one oparte o dane odpowiadające wycałkowanej 

świetlności 1.06 fb-1, zebrane zarówno w roku 2010 jak i w pierwszej połowie roku 2011.    

 

Rekonstrukcja i identyfikacja hadronowych rozpadów leptonów tau jest niezwykle trudnym 

zadaniem przy energiach LHC, ze względu na ogromne tło pochodzące od dżetów QCD. Wydajna 

rekonstrukcja hadronowych rozpadów leptonów tau wymaga umiejętnego wykorzystania 

informacji z różnych podsystemów eksperymentu ATLAS. Algorytm rekonstruujący buduje 

obecnie kandydatów na leptony tau rozpoczynając od dżetów zrekonstruowanych w  

kalorymetrach, a następnie dopasowuje do nich ślady cząstek naładowanych zrekonstruowane w 

Detektorze Wewnętrznym. Informacje z różnych podsystemów są dalej wykorzystywane w 

procesie identyfikacji, która ma służyć odróżnieniu hadronowych rozpadów leptonów tau od 

dżetów QCD, a także od elektronów i mionów. Metody identyfikacji oparte są o analizę 

wielowymiarową i wykorzystują dane o kształcie kaskad (zarówno podłużnym jak i 

poprzecznym) w kalorymetrze, informacje o ilości energii w części elektromagnetycznej i 

hadronowej kalorymetrów, a także dane o jakości śladów z Detektora Wewnętrznego. 

Przedstawiona monografia zawiera szczegółowy opis algorytmów użytych do rekonstrukcji i 

identyfikacji hadronowych rozpadów leptonów tau. Przedstawione zostały także testy tych 

algorytmów na zebranych danych doświadczalnych,  oraz pierwsze próby wyznaczenia częstości 

błędnej identyfikacji dżetów QCD lub elektronów jako kandydatów na leptony tau. Pokazano, że 

algorytm do rekonstrukcji i identyfikacji hadronowych rozpadów leptonów tau jest wydajny, 

pracuje z dużą efektywnością i jest gotowy do użycia w pierwszych analizach fizycznych z 

leptonami tau w stanach końcowych. 

 

W pierwszych latach zbierania danych, program fizyczny eksperymentu ATLAS objął analizy 

procesów Modelu Standardowego w celu potwierdzenia potencjału badawczego eksperymentu, 

zrozumienia efektywności rekonstrukcji obiektów fizycznych, wyznaczenia poziomu tła 

instrumentalnego oraz tła od innych procesów fizycznych (szczególnie procesów QCD). 

Obserwacja leptonów tau, jako stanów końcowych w procesach Modelu Standardowego, a 

zwłaszcza produkcji bozonów W i Z oraz kwarków t była testem, czy detektor jest w stanie 

zidentyfikować leptony tau z interesującego przedziału energii ze względu na poszukiwanie 

bozonów Higgsa zgodnych z MS albo z MSSM, lub też cząstek supersymetrycznych, czy ciężkich 

rezonansów rozpadających się na pary fermionów i posiadających silne sprzężenia z fermionami 

trzeciej generacji. Po zebraniu odpowiedniej ilości danych w roku 2010, zmierzono przekroje 

czynne procesów W->tau nu i      Z->tau tau. Były to pierwsze takie pomiary dla energii zderzeń 

w układzie środka masy 7 TeV, uzupełniające  przeprowadzone wcześniej pomiary dla rozpadów 

bozonów W i Z na elektrony i miony. Procesy W->tau nu i Z->tau tau stanowią istotne tło dla 

poszukiwań bozonu(ów) Higgsa i procesów Nowej Fizyki, więc ich przekroje czynne muszą być 



dokładnie zmierzone. Dodatkowo są one kluczowe dla kalibracji energii zrekonstruowanych 

leptonów tau oraz dla pomiaru efektywności ich rekonstrukcji i identyfikacji.  

Osobny rozdział w przedstawionej monografii poświęcony został pierwszym pomiarom 

przekrojów czynnych procesów Z->tau tau i W->tau nu w eksperymencie ATLAS oraz użyciu 

przypadków W->tau nu do oszacowania efektywności identyfikacji hadronowych rozpadów tau.      

Przekrój czynny Z->tau tau został zmierzony oddzielnie dla czterech różnych stanów końcowych 

zdefiniowanych przez kanały rozpadów leptonów tau. Indywidualne przekroje czynne zostały 

potem wykorzystane do obliczenia całkowitego przekroju czynnego na produkcję Z->tau tau, 

który okazał się zgodny z obliczeniami teoretycznymi i rezultatami otrzymanymi w kanałach 

mionowym i elektronowym przez eksperyment ATLAS, oraz z podobnym pomiarem 

przeprowadzonym przez eksperyment CMS.  

Przekrój czynny na produkcję bozonów W rozpadających się na pary tau i neutrino został 

przeprowadzony tylko dla stanów końcowych z hadronowym rozpadem leptonu tau. Zmierzona 

wartość przekroju czynnego jest także  zgodna z przewidywaniami teoretycznymi i innymi 

pomiarami przeprowadzonymi przez eksperyment ATLAS i CMS.  

Przedstawiono także pierwszy pomiar efektywności identyfikacji hadronowych rozpadów tau za 

pomocą przypadków W->tau nu. Użyto dwóch metod. Pierwsza z nich, oparta na technice  tag-

and-probe, wyznaczała efektywność identyfikacji wykorzystując różnicę w kształcie rozkładu 

śladów kandydatów tau przed i po identyfikacji.  Druga metoda zakładała znany przekrój czynny 

dla procesu W->tau nu i porównywała zmierzoną liczbę przypadków do oczekiwanej.  Otrzymano 

konsystentne rezultaty dla obu metod  i zgodne z przewidywaniami Monte Carlo. Otrzymane 

efektywności zostały wykorzystane w szeregu pierwszych analiz fizycznych z leptonami tau w 

stanach końcowych. 

 

W ostatnich rozdziałach monografii podsumowano pierwsze analizy mające na celu poszukiwanie  

bozonu(ów) Higgsa w rozpadach z leptonami tau w stanach końcowych.  Opisano zarówno 

poszukiwania prowadzone w ramach Modelu Standardowego jak i jego Minimalnego 

Supersymetrycznego rozszerzenia. Przedstawiono poszukiwania bozonu Higgsa w ramach 

Modelu Standardowego, rozpadającego się na pary leptonów tau , w zderzeniach proton-proton 

przy energii w układzie środka masy 7 TeV . Przekrój czynny na takie rozpady z leptonami tau w 

stanie końcowym jest relatywnie duży dla przedziału mas Higgsa poniżej 140 GeV. Badano dwa 

rodzaje stanów końcowych, w pełni leptonowy z dwoma leptonami tau rozpadającymi się 

leptonowo i półleptonowy z jednym leptonem tau rozpadającym się na elektron lub mion, a 

drugim hadronowo. Nie znaleziono znaczącego odchylenia od przewidywań Modelu 

Standardowego dla procesów tła, tzn. nie zawierających produkcji bozonu Higgsa, w badanym 

zakresie mas bozonu Higgsa: 100 < mHiggs < 140 GeV. 

  

Teorie opisujące zjawiska wykraczające poza Model Standardowy bardzo często zakładają 

istnienie dodatkowych, cięższych bozonów Higgsa, także naładowanych. Przykładem takich 

podejść jest model MSSM. W tym modelu, sprzężenie bozonów do fermionów trzeciej generacji 

jest preferowane w dużym zakresie parametrów modelu. Procesy z rozpadami bozonów Higgsa na 

leptony tau, są więc najbardziej obiecującymi stanami końcowymi dla odkrycia bozonów Higgsa 

przewidywanych przez MSSM.  

W ostatnim rozdziale monografii opisano pierwsze poszukiwania w eksperymencie ATLAS 

bozonów Higgsa, neutralnych i naładowanych, w ramach modelu MSSM.  Należy tutaj 

zaznaczyć, że lekki supersymetryczny neutralny bozon Higgsa może być trudny do odróżnienia 

od bozonu Higgsa z Modelu Standardowego. Natomiast odkrycie naładowanych bozonów Higgsa 

stanowiłoby bezpośredni dowód istnienia Nowej Fizyki wykraczającej poza Model Standardowy.  

W opisanych w monografii analizach nie znaleziono znaczącego sygnału pochodzącego od 

bozonów Higgsa przewidzianych przez model MSSM. 

 



Zaprezentowane analizy dotyczące poszukiwań bozon(ów) Higgsa były pierwszymi takimi 

analizami, z leptonami tau w stanach końcowych, przeprowadzonymi w eksperymencie ATLAS. 

Zostały one oparte o bardzo ograniczoną statystycznie próbkę dostępnym wówczas danych.  W 

żadnej z opisanych analiz nie znaleziono znaczącego sygnału. Niemniej, analizy te, nawet 

przeprowadzone na małej statystyce przypadków, zawęziły limity wykluczeń wyznaczone przez 

wcześniejsze eksperymenty. Niedawna obserwacja nowej cząstki, odpowiadającej 

charakterystyką bozonowi Higgsa, stanowi niezwykle ważny wynik dla zrozumienia  Modelu 

Standardowego, a także zmienia podejście do pomiarów z nim związanych - z nastawienia na 

„odkrycie”, na nastawienie mające na celu pomiar własności nowej  zaobserwowanej cząstki. 

Rozpad bozonu Higgsa na dwa leptony tau powinien stanowić komplementarny stan końcowy, w 

którym bozon ten zostanie zaobserwowany, a następnie zmierzone zostaną jego właściwości w 

oparciu o obecnie dostępne oraz uzyskane w przyszłości statystyki danych. 

 

Analizy zaprezentowane w przedstawionej monografii reprezentują tylko początek bogatego 

programu eksperymentu ATLAS dotyczącego procesów z leptonami tau w stanach końcowych. 

Niemniej ich znaczenie dla tego rodzaju badań jest olbrzymie. Przygotowały one bowiem grunt i 

otwarły drogę dla przyszłych, bardziej zaawansowanych analiz wykorzystujących większe ilości 

danych. 

 

  

 

d) Publikacje związane bezpośrednio z tematyką monografii – publikacje w czasopismach 

ujętych w bazie JCR oraz publiczne noty kolaboracji ATLAS (podlegające wielopoziomowej 

recenzji).  

 

1. Measurement of the Z to tau tau Cross Section with the ATLAS Detector, ATLAS Collaboration 

(A. Kaczmarska), arXiv:1108.2016 [hep-ex],  Phys.Rev. D84 (2011) 112006. 

[Mój wkład w powstanie tej pracy był wiodący jako kierującej grupą wykonującą tę analizę. Mój 

wkład osobisty polegał także na przygotowaniu kodu do analizy w kanale półleptonowym, i 

przeprowadzeniu analizy dla tego stanu końcowego. Byłam także edytorem powyższej publikacji. 

Mój udział procentowy szacuję na 70%.]  

 

2. Observation of Z → τhad τlep Decays with the ATLAS detector, ATLAS Collaboration (A. 

Kaczmarska), ATLAS-CONF-2011-010 (2011) . 

[Mój wkład w powstanie tej pracy był wiodący jako kierującej grupą wykonującą tę analizę. Mój 

wkład osobisty polegał także na przygotowaniu kodu do analizy i jej przeprowadzeniu. Byłam 

także edytorem powyższej noty. Mój udział procentowy szacuję na 70%.]  

 

3. Studies of the performance of the ATLAS detector using cosmic-ray muons, ATLAS Collaboration 

(A. Kaczmarska), arXiv:1011.6665 [physics.ins-det], Eur.Phys.J. C71 (2011) 1593. 

[Mój wkład w rozdział o leptonach tau polegał na przygotowaniu danych, wykonaniu analizy i 

napisaniu dużej części tego rozdziału. Mój udział procentowy w tym rozdziale oceniam na 80%.] 

 

4. Commissioning of the ATLAS Tau-Lepton Reconstruction Using 900 GeV Minimum-Bias Data, 

ATLAS Collaboration (A. Kaczmarska), ATLAS-CONF-2010-012, 2010. 

[Mój wkład polegał na przygotowaniu danych i przeprowadzeniu części analizy. Swój wkład 

oceniam na 60%.] 

 



5. Reconstruction of hadronic tau candidates in QCD events at ATLAS with 7 TeV proton-proton 

collisions,  ATLAS Collaboration (A. Kaczmarska), ATLAS-CONF-2010-059, 2010. 

[Mój wkład polegał na przygotowaniu danych i przeprowadzeniu części analizy. Swój wkład 

oceniam na 60%.] 

 

6. Tau Reconstruction and Identification Performance in ATLAS, ATLAS Collaboration (A. 

Kaczmarska),  ATLAS-CONF-2010-086, 2010. 

[Mój wkład polegał na przygotowaniu danych i przeprowadzeniu części analizy. Swój wkład 

oceniam na 60%.] 

 

7. The ATLAS Experiment at the CERN Large Hadron Collider, ATLAS Collaboration (A. 

Kaczmarska), JINST 3 (2008) S08003 

[Mój wkład w rozdział dotyczący rekonstrukcji i identyfikacji hadronowych rozpadów leptonów 

tau polegał na opracowaniu  algorytmu, wykonaniu analizy i częściowego przygotowania treści 

rozdziału. Swój wkład oceniam na 70%.] 

 

8. Expected Performance of the ATLAS Experiment - Detector, Trigger and Physics, ATLAS 

Collaboration (A. Kaczmarska), arXiv:0901.0512 [hep-ex]. 

[Mój wkład w rozdział dotyczący rekonstrukcji i identyfikacji hadronowych rozpadów leptonów 

tau polegał na opracowaniu algorytmu, wykonaniu analizy i częściowego przygotowania treści 

rozdziału. Swój wkład oceniam na 70%.] 

 

9. Tau reconstruction and identification with 7-TeV collisions in ATLAS, A. Kaczmarska, 

Nucl.Phys.Proc.Suppl. 218 (2011) 273-278.  

 [Mój wkład polegał na opracowaniu algorytmu do rekonstrukcji i identyfikacji hadronowych 

rozpadów leptonów tau i  przeprowadzeniu testów na pierwszych danych oraz na przygotowaniu 

manuskryptu. Mój udział oceniam na 70%.] 

 

10. Reconstruction and Identification of Hadronic Tau Decays with ATLAS, ATLAS Collaboration 

(A. Kaczmarska), arXiv:0809.5144 [hep-ex]. 

[Mój wkład polegał na opracowaniu algorytmu do rekonstrukcji i identyfikacji hadronowych 

rozpadów leptonów tau oraz na częściowym przygotowaniu manuskryptu. Mój udział oceniam na 

70%.] 

 

11. Measurement of the W to tau nu Cross Section in pp Collisions at sqrt{s}=7 TeV with the ATLAS 

experiment, ATLAS Collaboration (A. Kaczmarska), arXiv:1108.4101 [hep-ex], Phys.Lett. B706 

(2012) 276-294. 

[Mój wkład polegał na opracowaniu algorytmu do rekonstrukcji i identyfikacji hadronowych 

rozpadów leptonów tau użytych w tej analizie oraz na udzielaniu  konsultacji - pomiar ten był 

wykonywany po podobnej analizie w kanale Z->tau tau, którą koordynowałam. Mój udział 

oceniam na 20%.] 

 

12. Particle identification for Higgs physics in the ATLAS experiment, A. Kaczmarska, Acta 

Phys.Polon. B38 (2007) 805-812. 

[Mój wkład polegał na opracowaniu algorytmu do rekonstrukcji i identyfikacji hadronowych 

rozpadów leptonów tau użytych w niektórych z opisywanych analiz i na przygotowaniu 

manuskryptu. Mój udział oceniam na 30%.] 

 



13. Tau leptons as a probe for new physics at LHC, A. Kaczmarska, Nucl.Phys.Proc.Suppl. 169 

(2007) 351-356. 

[Mój wkład polegał na opracowaniu algorytmu do rekonstrukcji i identyfikacji hadronowych 

rozpadów leptonów tau oraz na przygotowaniu manuskryptu. Mój udział oceniam na 70%.] 

 

14. Optimization of tau identification in ATLAS experiment using multivariate tools, L. Janyst, A. 

Kaczmarska, T. Szymocha, M. Wolter, A. Zemla, Comput.Sci. 9 (2008) 35-45.          

 [Mój wkład polegał na opracowaniu algorytmu do rekonstrukcji i identyfikacji hadronowych 

rozpadów leptonów tau. Mój udział oceniam na 70%.] 

                            

Publikacje lub publiczne noty kolaboracji ATLAS, w których użyto opracowanego przeze 

mnie algorytmu do rekonstrukcji i identyfikacji hadronowych rozpadów leptonów tau. 

Wielokrotnie uczestniczyłam także w dyskusjach nad tymi analizami i publikacjami podczas 

ich zatwierdzania przez kolaborację. Mój udział procentowy w tych publikacjach (15-22) 

szacuję na ok. 10% na publikację:   

  

15. Search for the neutral Higgs bosons of the Minimal Supersymmetric Standard Model in pp 

collisions at sqrt(s)=7 TeV with the ATLAS detector, ATLAS Collaboration (A.Kaczmarska), 

arXiv:1211.6956 [hep-ex]. 

16. Search for charged Higgs bosons through the violation of lepton universality in ttbar events using 

pp collision data at sqrt{s}=7 TeV with the ATLAS experiment, ATLAS Collaboration 

(A.Kaczmarska), arXiv:1212.3572 [hep-ex]. 

17. Combined search for the Standard Model Higgs boson in pp collisions at sqrt{s} = 7$ TeV with 

the ATLAS detector, ATLAS Collaboration (A. Kaczmarska), arXiv:1207.0319 [hep-ex], 

Phys.Rev. D86 (2012) 032003. 

18. Combined search for the Standard Model Higgs boson using up to 4.9 fb-1 of pp collision data at 

sqrt{s}=7 TeV with the ATLAS detector at the LHC, ATLAS Collaboration (A. Kaczmarska), 

arXiv:1202.1408 [hep-ex], Phys.Lett. B710 (2012) 49-66. 

19. Limits on the production of the Standard Model Higgs Boson in pp collisions at sqrt{s}=7 TeV 

with the ATLAS detector, ATLAS Collaboration (A. Kaczmarska), arXiv:1106.2748 [hep-ex], 

Eur.Phys.J. C71 (2011) 1728. 

20. Search for neutral MSSM Higgs bosons decaying to tau+ tau- pairs in proton-proton collisions at 

sqrt{s}=7TeV with the ATLAS detector, ATLAS Collaboration (A. Kaczmarska), arXiv:1107.5003 

[hep-ex], Phys.Lett. B705 (2011) 174-192. 

21. Search for the Standard Model Higgs boson in the H to tau+ tau- decay mode in sqrt{s}=7 TeV pp 

collisions with ATLAS, ATLAS Collaboration (A. Kaczmarska), arXiv:1206.5971 [hep-ex], JHEP 

1209 (2012) 070. 

22. Search for charged Higgs bosons decaying via H+ to tau nu in top quark pair events using pp 

collision data at sqrt{s}=7 TeV with the ATLAS detector, ATLAS Collaboration (A. Kaczmarska), 

arXiv:1204.2760 [hep-ex], JHEP 1206 (2012) 039. 

 

e) Wewnętrzne noty eksperymentu ATLAS związane bezpośrednio z tematyką 

monografii   

1) The track-based algorithm tau1p3p : integration with tauRec and performance for release 12.0.5, 

A. Kaczmarska, E. Richter-Was, and L. Janyst, ATL-COM-PHYS-2007-010, 2007. 



[Mój wkład polegał na opracowaniu i implementacji algorytmu do rekonstrukcji i identyfikacji 

hadronowych rozpadów leptonów tau, używającego jako punkt startowy śladów 

zrekonstruowanych w Detektorze Wewnętrznym. Przeprowadziłam też testy tego algorytmu na 

symulacjach Monte Carlo i przygotowałam manuskrypt. Mój udział oceniam na 80%.] 

 

2) Identification of hadronic tau decays with ATLAS detector, P. Bechtle and A. Kaczmarska et al., 

ATL-PHYS-INT-2008-003, 2008. 

[Mój wkład polegał na opracowaniu i implementacji algorytmu do rekonstrukcji i identyfikacji 

hadronowych rozpadów leptonów tau, testów tego algorytmu na symulacjach Monte Carlo i 

częściowego przygotowaniu manuskryptu. Mój udział oceniam na 60%.] 

 

3) Performance of the tau1p3p algorithm for hadronic tau decays identification with release 12.0.6, 

A. Kaczmarska, E. Richter-Was, M. Wolter, and L. Janyst, ATL-PHYS-INT-2008-004, 2008. 

[Mój wkład polegał na opracowaniu i implementacji algorytmu do rekonstrukcji i identyfikacji 

hadronowych rozpadów leptonów tau, używającego jako punkt startowy śladów 

zrekonstruowanych w Detektorze Wewnętrznym. Przeprowadziłam też testy tego algorytmu na 

symulacjach Monte Carlo i przygotowałam manuskrypt. Mój udział oceniam na 80%.] 

 

4) Performance of the tau reconstruction and identification algorithm with release 14.2.10, A. 

Christov and A. Kaczmarska et al., ATL-COM-PHYS-2008-196, 2008. 

[Mój wkład polegał na opracowaniu i implementacji algorytmu do rekonstrukcji i identyfikacji 

hadronowych rozpadów leptonów tau, testów tego algorytmu na symulacjach Monte Carlo i 

przygotowaniu manuskryptu. Mój udział oceniam na 80%.] 

 

5) Performance of the tau reconstruction and identification algorithm with release 14.2.20 and mc08 

data, A. Christov and A. Kaczmarska et al., ATL-COM-PHYS-2009-229, 2009. 

[Mój wkład polegał na opracowaniu i implementacji algorytmu do rekonstrukcji i identyfikacji 

hadronowych rozpadów leptonów tau, testów tego algorytmu na symulacjach Monte Carlo i 

przygotowaniu manuskryptu. Mój udział oceniam na 80%.] 

 

6) Performance of the tau reconstruction algorithm with release 15.3.1.6 and mc08 data, A. Christov 

and A. Kaczmarska et al., ATL-COM-PHYS-2010-744, 2010. 

[Mój wkład polegał na opracowaniu i implementacji algorytmu do rekonstrukcji i identyfikacji 

hadronowych rozpadów leptonów tau, testów tego algorytmu na symulacjach Monte Carlo i 

przygotowaniu manuskryptu. Mój udział oceniam na 80%.] 

 

7) Tau identification using the TauDiscriminant package, K. Benslama and A. Kaczmarska et al., 

ATL-COM-PHYS-2008-212, 2008. 

[Mój wkład polegał na opracowaniu i implementacji algorytmu do rekonstrukcji i identyfikacji 

hadronowych rozpadów leptonów tau, testów tego algorytmu na symulacjach Monte Carlo. Mój 

udział oceniam na 70%.] 

 

8) Z → ττ (e,τhad ) process for 100 pb−1 and ATLAS detector, A. Kaczmarska and E. Richter-Was, 

ATL-PHYS-INT-2009-019, 2009. 

[Mój wkład polegał na przygotowaniu kodu do analizy, jej przeprowadzeniu na symulacjach 

Monte Carlo oraz przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 80%.]  

 



9) Benchmark Analysis for Z → ττ → lepton hadron with the First 100 pb
-1

 , P. Bechtle, A. 

Kaczmarska et al., ATL-PHYS-INT-2010-075, 2010. 

[Mój wkład polegał na przygotowaniu kodu do analizy, jej przeprowadzeniu na symulacjach 

Monte Carlo oraz częściowym przygotowaniu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 

70%.]  

 

10) Z->tau tau cross section measurement with 1.34-1.55 fb-1 at the ATLAS experiment - Support 

Note, Blumenschein, U; Boddy, C; Capriotti, D; Coniavitis, E; Consonni, S; Evangelakou, D; 

Fischer, G; Fox, H; Griffiths, J; Grimm, K et al. ATL-COM-PHYS-2011-1660 

[Mój wkład polegał na przygotowaniu kodu do analizy oraz konsultacjach. Mój udział procentowy 

szacuję na 40%]  

 

11) Observation of Z->tautau Decays with the ATLAS detector - Support Note for lep-had channel , 

Cavalli, D;  Kaczmarska, A et al.;  ATL-COM-PHYS-2010-1033 

[Mój wkład w powstanie tej pracy był wiodący jako kierującej grupą wykonującą tę analizę. Mój 

wkład polegał także na przygotowaniu kodu do analizy, jej przeprowadzeniu oraz przygotowaniu 

manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 70%]  

 

12) Measurment of the cross section sigma x BR (Z->tautau) in the dilepton channel with the ATLAS 

detector: Supporting Note,  Barberio, E ; Kaczmarska, A. et al.;  ATL-PHYS-INT-2012-038 

[Mój wkład w powstanie tej pracy był wiodący jako kierującej grupą wykonującą tę analizę. Mój 

udział procentowy szacuję na 60%.]  

 

13) Measurement of Z->tautau production cross-section in proton-proton collisions at sqrt{s}=7 TeV 

with the ATLAS detector - Support Note for lep-had channels,  Boddy, Ch ; Kaczmarska, A. et al;. 

ATL-PHYS-INT-2012-032 

[Mój wkład w powstanie tej pracy był wiodący jako kierującej grupą wykonującą tę analizę. Mój 

wkład polegał także na przygotowaniu kodu do analizy i jej przeprowadzeniu analizy oraz 

przygotowaniu treści manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 70%.]  

 

14) Measurement of Z->tau tau production cross-section in proton-proton collisions at sqrt{s}=7 TeV 

with the ATLAS detector - Combination of Results,  Barberio, E ; Kaczmarska A. et al.;                                         

ATL-PHYS-INT-2012-031 

[Mój wkład w powstanie tej pracy był wiodący jako kierującej grupą wykonującą tę analizę. Mój 

wkład polegał także na przygotowaniu kodu do analizy w kanale półleptonowym, i 

przeprowadzeniu analizy dla tego stanu końcowego. Mój udział procentowy szacuję na 70%.]  

 

15) Reconstruction, Energy Calibration, and Identification of Hadronic Tau Decays for Winter 2011, 

Coniavitis, E; Kaczmarska, A  et al. ; ATL-PHYS-INT-2011-068 

[Mój wkład polegał na przygotowaniu danych i przeprowadzeniu części analizy. Swój wkład 

oceniam na 60%.] 

 

16) Tau Reconstruction in ATLAS using Cosmic Ray Data,  Dhaliwal, S; Kaczmarska, A; Mader, W; 

Coadou, Y, ATL-COM-PHYS-2009-578. 

[Mój wkład polegał na przygotowaniu danych, wykonaniu analizy i napisaniu dużej części 

manuskryptu. Mój udział procentowy w tym rozdziale oceniam na 80%] 

 



 

5. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIAGNIĘĆ NAUKOWO – BADAWCZYCH  

 

5. 1. Wykaz innych (nie związanych z tematyką monografii) publikacji 

Osobny załącznik.     

 

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

(z dnia 4.02.2013) 

 

Liczba ujętych publikacji: 199 

Liczba cytowań (całkowita): 2668 

Liczba cytowań z pominięciem auto-cytowań : 2255 

Indeks Hirsha: 26  
 

 

5.3. Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach 

tematycznych  

 
1. Physics at LHC, Krakow, Poland, 3 - 8 Jul 2006, Particle identification for Higgs physics 

in the ATLAS experiment –referat plenarny 

2. 9th International Workshop on Tau Lepton Physics, Pisa, Italy, 19 - 22 Sep 2006, Tau 

leptons as a probe for new physics at LHC- referat plenarny 

3. The 11th International Workshop on Tau Lepton Physics, Manchester, UK, 13-17 

September 2010, Tau reconstruction with 7 TeV collisions in ATLAS - referat plenarny 

4. Epiphany Conference, Cracow, Poland, 7-9 January 2013,  SM physics with taus in the 

final states in ATLAS - referat plenarny 

 

Prezentacje konferencyjne są przyznawane członkom kolaboracji ATLAS przez specjalny komitet, 

ATLAS Speakers Committee, który bierze pod uwagę dorobek naukowy kandydata i datę ostatniej 

prezentacji. Ze względu na duża liczbę członków kolaboracji ATLAS (ok. 3 tys osób) nie przyznaje 

się prezentacji konferencyjnych jednej osobie częściej niż raz na 2-3 lata.  

Prezentowałam też wielokrotnie (średnio  kilka/kilkanaście razy w roku) wyniki swojej pracy, lub 

wyniki pracy grupy, którą kierowałam, na różnych spotkaniach kolaboracji (ATLAS Workshops, 

performance groups workshops, ATLAS Weeks, Physics and Performance Weeks). Należy podkreślić, 

że liczba osób uczestniczących w takich spotkaniach często przewyższa liczbę uczestników 

mniejszych konferencji międzynarodowych.  

5.4. Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz 

udział w takich projektach 

 
1) Europejski Grant Marie Curie Intra-European-Fellowship MEIF-CT-2003-501408,           

2004-2006. 

2)  Europejski Grant Reintegracyjny Marie Curie (ERG) MERG-CT-2005-030760, 2006-

2007, kierownik, Towards observation of hadronic tau decays in the ATLAS experiment 

with the first LHC collisions: key for observability of the New Physics and Higgs 

boson(s). 



3) 154/6.PRUE/2007, lata 2007-2008, kierownik, Przygotowanie do obserwacji 

hadronowych rozpadów tau w eksperymencie ATLAS przy pierwszych zderzeniach na 

LHC: klucz do obserwacji bozonu(ów) Higgsa i Nowej Fizyki. 

4) NN 202 0064 34, lata 2008-2011, główny wykonawca, tytuł: Strategie i potencjał dla 

poszukiwania Nowej Fizyki w sygnaturach z leptonami tau w zderzeniu proton-proton 

przy 14 TeV. 

5) współpraca Polska-DAAD (Niemcy) 764/N-DAAD/2010/0, 2010-2012, kierownik,  
Rekonstrukcja leptonów tau w eksperymencie ATLAS oraz analizy procesów Modelu 

Standardowego z leptonami tau na danych z pierwszych zderzeń na LHC. 
6) NN202 127937, 2009-2012, kierownik, Analiza pierwszych danych eksperymentu ATLAS 

w procesach Modelu Standardowego z leptonami tau w stanach końcowych. 

7) Granty współpracy międzynarodowej grupy ATLAS IFJ PAN, wykonawca, 665/N-

CERN-ATLAS/2010/0, 319/N-CERN/2008/09/0, PBS NR 132/CER/2006/03, 2P03B 121 

18, 620/E77/SPUB/CERN/P03/DZ 2/99, 115/E-343/SPUB/P03/004/97 oraz 115/E-

343/SPUB/P03/157/98. 

8) Grant Młodego Badacza,  104/P03/2000/18, 1999-2000, kierownik, Identyfikacja jetów b 

za pomocą niskoenergetycznego leptonu w zderzeniach proton-proton przy 14 TeV 
 

5.5 Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacja o współpracy 

międzynarodowej habilitanta 

Jako adiunkt w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN prowadziłam szereg nieregularnych 

wykładów dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczących eksperymentów fizyki 

wysokich energii, a w szczególności eksperymentu ATLAS. W ciągu dwóch semestrów 

prowadziłam także ćwiczenia dla studentów specjalizacji fizyki cząstek elementarnych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

  

Byłam opiekunem dwóch prac magisterskich:  

1) mgr. Bartłomieja Żabińskiego pt. „Kalibracja kalorymetru hadronowego 

eksperymentu ATLAS przy użyciu pojedynczych hadronów z rozpadów leptonów tau”, 

rok 2007. 

2) mgr. Kingi Kwartnik  pt. „Identyfikacja hadronowych rozpadów leptonów tau na 

akceleratorze LHC: optymalizacja analizy dla eksperymentu ATLAS”, rok 2009. 

Obecnie mgr Bartłomiej Żabiński  jest doktorantem w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN. 

 

W latach 2001-2009 współpracowałam z VII Liceum Ogólnokształcącym, prowadząc lekcje 

tematyczne o fizyce cząstek elementarnych dla uczniów ostatnich klas o profilu 

matematyczno-fizycznym. 

 

Uczestniczyłam wielokrotnie w działalności popularyzatorskiej prowadzanej przez mój 

instytut (dni otwarte, Festiwale Nauki, Małopolska Noc Naukowców, wystawy CERNowskie) 

i poza nim (wykłady popularyzatorskie np. w Kawiarni Naukowej w Krakowie). 

 

Utrzymywałam aktywną współpracę z grupą eksperymentu ATLAS w LAPP, Annecy, 

Francja (współpraca IN2P3) oraz z grupą z Uniwersytetu we Freiburgu (współpraca DAAD). 

Obecnie utrzymuję współpracę z laboratorium LPNHE, Paryż, Francja (współpraca IN2P3). 

 

Byłam i jestem aktywnym członkiem wielu grup roboczych mojego eksperymentu (tau, 

gamma, flavour b-tagging, trigger, Standard Model, Higgs), gdzie  stale współpracuję w 

międzynarodowym środowisku kolaboracji ATLAS. 



W latach 2008-2011, zostałam wybraną przez Radę Współpracy ATLAS na członka, a potem 

na przewodniczącą ATLAS Speakers Committee, komitetu odpowiedzialnego za 

reprezentację eksperymentu na międzynarodowych konferencjach oraz za rozdział prezentacji 

konferencyjnych pomiędzy członków współpracy. 

W latach 2007-2011 pełniłam też funkcję reprezentanta Tau Working Group w 

Reconstruction Integration Group, grupie odpowiedzialnej za przygotowanie oficjalnego kodu 

eksperymentu służącego do rekonstrukcji przypadków. 

 
 

5.6 Doświadczenia naukowe zdobyte za granicą 

 

1) Francja LPNHE - Paryż staż naukowo-badawczy, stypendium Marie Curie Intra-

European-Fellowship 2004-2006 (2 lata) 

2) Francja LAPP - Annecy Staż naukowo-badawczy 2000-2001 (1 rok) 

3) Francja LPNHE – Paryż – kilkukrotne miesięczne pobyty na zaproszenie Uniwersytetu 

Paryż VI i VII w latach 2010-2012 

4)  Szwajcaria CERN - Genewa - częste krótkie pobyty na spotkaniach roboczych 

współpracy 

5)  Francja LPNHE - Paryż, LAPP –Annecy - częste krótkie pobyty w ramach współpracy 

IN2P3 

 

 

                     
 
 

 


