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1 Dane Osobowe

1.1 Imię i nazwisko
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1.2 Posiadane dyplomy i stopnie naukowe
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Tytuł rozprawy doktorskiej: Unintegrated parton distributions -
production of heavy quarks, mesons and the Higgs boson
(Nieprzecałkowane rozkłady partonów-produkcja ciężkich kwarków
i mezonów oraz bozonu Higgsa),
promotor: prof. dr hab. Antoni Szczurek.

07/2002 Dyplom magistra fizyki,
Instytut Fizyki, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów,
Tytuł pracy magisterskiej: Całkowity przekrój czynny dla rozpraszania
foton-foton w obszarze pośrednich i wysokich energii,
promotor: prof. dr hab. Antoni Szczurek.

1.3 Dotychczasowe zatrudnienie w jednostkach
naukowych

01/2010-obecnie adiunkt, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwer-
sytet Rzeszowski, Rzeszów.

10/2002-12/2009 asystent, Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-
Przyrodniczy, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
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2 Osiągnięcia naukowe stanowiące podstawę
postępowania habilitacyjnego

2.1 Tytuł osiągnięcia naukowego

Jako osiągnięcie naukowe, wynikające 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 z późn. zm.), wskazuję jednotema-
tyczny cykl 12 publikacji [H1-H12] zatytułowany:

Twarde procesy dyfrakcyjne i elektromagnetyczne
w zderzeniach hadronów w obszarze wysokich energii

2.2 Publikacje naukowe będące podstawą osiągnięcia
naukowego

[H1] M. Łuszczak, R. Maciuła, A. Szczurek,
Subdominant terms in the production of cc̄ pairs in proton-proton col-
lisions,
Physical Review D 84 (2011) 11, 114018
(IF2011 = 4.558, IF5 year = 3.797, liczba cytowań: 18).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu rachunków
analitycznych, napisaniu programów numerycznych dla podprocesów
rozważanych w pracy: procesy indukowane pojedyńczą i podwójną
wymianą fotonów na produkcję par cc̄, procesy dyfrakcyjne na pro-
dukcję pary cc̄ oraz procesy na ekskluzywną produkcję par cc̄. Ponad-
to wykonałam wszystkie symulacje numeryczne oraz uczestniczyłam
w częściowym spisaniu pracy. Mój udział oceniam na 80%.

[H2] M. Łuszczak, R. Maciuła, A. Szczurek,
Production of two cc̄ pairs in double-parton scattering,
Physical Review D 85 (2012) 9, 094034
(IF2012 = 4.691, IF5 year = 3.797, liczba cytowań: 48).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na sprawdzeniu rachun-
ków analitycznych, przygotowaniu programu uwzględniającego wkład
podwójnego rozpraszania partonów na produkcję par cc̄, wykonaniu
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wszystkich symulacji numerycznych oraz częściowym spisaniu wyni-
ków. Mój udział oceniam na 60%.

[H3] M. Łuszczak, W. Schafer, A. Szczurek,
Diffractive dissociation of gluons into heavy quark-antiquark pairs in
proton-proton collisions,
Physics Letters B 729 (2014), 15-23
(IF2014 = 6.131, IF5 year = 3.968, liczba cytowań: 2).

Mój wkład w powstanie artykułu polegał na wykonaniu części obli-
czeń analitycznych, napisaniu pełnej wersji programu dla podprocesu
gp → QQ̄p opisującego dyfrakcyjną dysocjację gluonu na parę cięż-
kich kwarków, wykonaniu wszystkich symulacji numerycznych oraz
przygotowaniu artykułu. Mój udział oceniam na 70%.

[H4] M. Łuszczak, R. Maciuła, A. Szczurek,
Single- and central-diffractive production of open charm and bottom
mesons at the LHC: theoretical predictions and experimental capabi-
lities,
Physical Review D 91 (2015) 5, 054024
(IF2015 = 4.506, IF5 year = 3.797, liczba cytowań: 10).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przygotowaniu ogólnej
koncepcji pracy, wykonaniu rachunków analitycznych, napisaniu kodu
na dyfrakcyjną produkcję ciężkich kwarków oraz ciężkich mezonów
z uwzględnieniem wkładu tzw. reggeonów oraz częściowym spisaniu
wyników. Mój udział oceniam na 80%.

[H5] M. Łuszczak, R. Maciuła, A. Szczurek and M. Trzebiński,
Single-diffractive production of charmed mesons at the LHC within
the kt-factorization approach,
Journal of High Energy Physics 02 (2017), 089
(IF2017 = 5.541, IF5 year = 4.807, liczba cytowań: 2).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na sformułowaniu głów-
nej koncepcji pracy poprzez rozwinięcie wcześniejszych badań dy-
frakcyjnej produkcji ciężkich kwarków i mezonów do podejścia kt-
faktoryzacji, które uwzględnia pędy poprzeczne wchodzących parto-
nów. Wykonałam również część rachunków analitycznych, napisałam
kod dla dyfrakcyjnych, nieprzecałkowanych rozkładów gluonów oraz
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brałam udział w przygotowaniu manuskryptu. Mój udział oceniam
na 60%.

[H6] M. Łuszczak, R. Maciuła, A. Szczurek and I. Babiarz,
Single-diffractive production of dijets within the kt-factorization ap-
proach,
Physical Review D 96 (2017) 5, 054018
(IF2017 = 4.394, IF5 year = 3.797, liczba cytowań: 1).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaproponowaniu ogól-
nej koncepcji pracy, wykonaniu części rachunków analitycznych, na-
pisaniu kodu dla pojedyńczo-dyfrakcyjnej produkcji dżetów (pęków
cząstek) z uwzględnieniem programu dla dyfrakcyjnych nieprzecał-
kowanych rozkładów partonów (gluonów, kwarków, antykwarków),
przeprowadzeniu wszystkich symulacji numerycznych oraz częścio-
wym spisaniu wyników. Mój udział oceniam na 75%.

[H7] M. Łuszczak, A. Szczurek,
Exclusive DD̄ meson pair production in peripheral ultrarelativistic he-
avy ion collisions,
Physics Letters B 700 (2011), 116-121
(IF2011 = 3.955, IF5 year = 3.968, liczba cytowań: 6).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu rachunków
analitycznych, napisaniu kodu numerycznego na ekskluzywną produk-
cję par mezonów D+D− i D0D̄0 w zderzeniu jądro-jądro w podproce-
sie inicjowanym fotonami (γγ → DD̄) oraz udziale w pisaniu publi-
kacji. Mój udział oceniam na 80%.

[H8] M. Łuszczak, A. Szczurek, Ch. Royon,
W+W− pair production in proton-proton collisions: small missing
terms,
Journal of High Energy Physics 02 (2015), 098
(IF2015 = 6.023, IF5 year = 4.807, liczba cytowań: 16).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaproponowaniu ogólnej
koncepcji pracy, wykonaniu wszystkich rachunków analitycznych, na-
pisaniu kodów dla wszystkich podprocesów na produkcję par W+W−

rozważanych w pracy (procesy wywołane fotonami, procesy na dyfrak-
cyjną produkcję par W+W− oraz procesy podwójnego rozpraszania

6



par W+W−). Ponadto przeprowadziłam symulacje numeryczne oraz
brałam udział w pisaniu artykułu. Mój udział oceniam na 70%.

[H9] M. Łuszczak, W. Schafer, A. Szczurek,
Two-photon dilepton production in proton-proton collisions: two al-
ternative approaches,
Physical Review D 93 (2016) 7, 074018
(IF2016 = 4.568, IF5 year = 3.797, liczba cytowań: 11).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na sformułowaniu głównej
koncepcji pracy, wykonaniu części rachunków analitycznych, napisa-
niu programu na produkcję par leptonów w podejściu kt-faktoryzacji,
które uwzględnia pędy poprzeczne wchodzących fotonów, wykonaniu
wszystkich symulacji numerycznych oraz częściowym spisaniu publi-
kacji. Mój wkład oceniam na 80%.

[H10] M. Łuszczak, W. Schafer, A. Szczurek,
Production of W+W− pairs via γ∗γ∗ → W+W− subprocess with pho-
ton transverse momenta,
Journal of High Energy Physics 05 (2018), 064
(IF2018 = 5.541, IF5 year = 4.807, liczba cytowań: 1).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na sformułowaniu głównej
koncepcji pracy poprzez rozwinięcie wcześniejszych badań produkcji
par W+W− do podejścia kt-faktoryzacji, które uwzględnia pędy po-
przeczne wchodzących fotonów. Napisałam odpowiedni kod dla pro-
dukcji W+W−, w którym zastosowałam nowo skonstruowaną parame-
tryzację funkcji struktury protonów, która opisuje pełny zakres zmien-
nych kinematycznych z uwzględnieniem podłużnej funkcji struktury
FL (LUX-like). Wykonałam również większą część rachunków ana-
litycznych oraz brałam udział w przygotowaniu manuskryptu. Mój
udział oceniam na 80%.

[H11] L. Forthomme, M. Łuszczak, W. Schafer, A. Szczurek,
Rapidity gap survival factors caused by remnant fragmentation for
W+W− pair production via γ∗γ∗ subprocess with photon transverse
momenta,
Physics Letters B 789 (2019), 300-307
(IF2018 = 4.254, IF5 year = 3.968, liczba cytowań: 1). Mój wkład w
powstanie tej pracy polegał na wykonaniu części rachunków anali-
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tycznych, wykonaniu wszystkich symulacji numerycznych oraz czę-
ściowemu spisaniu pracy. Mój udział oceniam na 45%.

[H12] M. Łuszczak, L. Forthomme, W. Schafer, A. Szczurek,
Production of tt̄ pairs via fusion with photon transverse momenta and
proton dissociation,
Journal of High Energy Physics 02 (2019), 100
(IF2018 = 5.541, IF5 year = 4.807, liczba cytowań: 0).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na sformułowaniu głównej
koncepcji pracy, napisaniu kodów na produkcję pary tt̄ poprzez fuzję
dwóch fotonów w podejściu kt-faktoryzacji, implementacji interfejsu
do Pythia 8 dla wzbudzonych protonów, a nastepnie implementacji do
generatora Monte Carlo o nazwie CepGen, którego jestem współau-
torem. Wykonałam również większą część rachunków analitycznych,
przeprowadziłam symulacje numeryczne oraz brałam udział w pisaniu
artykułu. Mój udział oceniam na 70%.

2.3 Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągnię-
tych wyników

2.3.1 Cel naukowy cyklu prac

Głównym celem prezentowanego cyklu prac było określenie roli mechani-
zmów dyfrakcyjnych i fotonowych dla twardych procesów zachodzących

w zderzeniach hadronów przy wysokich energiach.
W ramach realizacji powyższego celu przeprowadzono analizę następują-

cych zagadnień:

• Badanie procesów na produkcję ciężkich cząstek (cc̄, W+W− ) w róż-
nych podprocesach wraz z oszacowaniem ich wkładu do procesów domi-
nujących: procesy inicjowane pojedyńczą i podwójną wymianą fotonów
na produkcję cc̄, pojedyńcze i podwójne procesy dyfrakcyjne na pro-
dukcję par cc̄ oraz procesy podwójnego rozpraszania partonów dla par
cc̄ i W+W− (zob. Rozdział 2.3.4).

• Porównanie dwóch różnych podejść do dyfrakcyjnej produkcji ciężkich
kwarków i badanie ich roli (zob. Rozdział 2.3.5).

• Rozszerzenie standardowego modelu Pomeronu, opartego na podejściu
kolinearnym wiodącego rzędu (LO) poprzez włączenie formalizmu kt-
faktoryzacji jako efektywnego sposobu uwzględnienia poprawek wyższe-
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go rzędu do procesów na produkcję ciężkich kwarków, ciężkich mezonów
i tzw. dżetów (pęków cząstek) (zob. Rozdział 2.3.6).

• Analiza procesu na ekskluzywną produkcję par mezonów D+D− i D0D̄0

produkowanych w peryferyjnych zderzeniach jądro-jądro oraz analiza
nieelastycznych wkładów pochodzących od wejściowych fotonów w pro-
cesach na produkcję par W+W− w zderzeniach proton-proton (zob.
Rozdział 2.3.7).

• Opracowanie nieprzecałkowanych rozkładów fotonów w protonie, za-
stosowanych dla produkcji par leptonów (e+e− or µ+µ−) i par bozonów
W+W− w procesach inicjowanych fotonami (zob. Rozdział 2.3.8).

• Określenie współczynnika przeżycia przerwy w pospieszności związane-
go z hadronizacją tzw. ”remnantu” (resztek, pozostałości po protonie
w stanie końcowym), która niszczy przerwę w pospieszności dla pro-
cesów pp → W+W− i pp → tt̄ inicjowanych fuzją foton-foton (zob.
Rozdział 2.3.9).

W Rozdziale 2.3.3 przedstawiono szczegółową prezentację aktualnego sta-
nu wiedzy w ramach powyższych zagadnień oraz motywowane nią główne cele
i osiągnięcia prac [H1-H12].
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2.3.2 Wykaz skrótów i notacja

CERN - laboratorium European Organization for
Nuclear Research w Genewie

LHC - Wielki Zderzacz Hadronów
(Large Hadron Collider) w ośrodku CERN

RHIC - eksperyment Relativistic Heavy Ion Collider w USA
QCD - chromodynamika kwantowa
PDF - funkcja rozkładu partonów

(parton distribution function)
UPDF - funkcja nieprzecałkowanych rozkładów partonów

(unintegrated parton distribution function)
dUPDF - dyfrakcyjna funkcja nieprzecałkowanych

rozkładów partonów
(diffractive unintegrated parton distribution function)

LO - wiodący rząd rachunku zaburzeń
(leading order)

NLO - pierwszy niewiodący rząd rachunku zaburzeń
(next-to-leading order)

NNLO - drugi niewiodący rząd rachunku zaburzeń
DGLAP - Dokshitzer-Gribov-Lipatov-Altarelli-Parisi
DIS - rozpraszanie głęboko nieelastyczne

(deep inelastic scattering)
DY - proces produkcji pary leptonów Drella-Yana
αS - stała sprzężenia oddziaływań silnych (QCD)
µ - skala faktoryzacji
x - ułamkowy pęd podłużny partonu względem hadronu

2.3.3 Wprowadzenie

P rodukcja ciężkich kwarków była zawsze procesem flagowym do badania
perturbacyjnej chromodynamiki kwantowej (QCD) [1]. Przy wysokich

energiach fuzja gluon-gluon jest dominującym mechanizmem produkcji cięż-
kich kwarków [2]. Proces ten jest zatem ważnym sposobem testowania roz-
kładu gluonu w protonie. Do opisu teoretycznego produkcji ciężkich kwarków
używa się dwóch głównych podejść: pierwsze, tak zwane podejście kolinear-
nej (współliniowej) faktoryzacji i drugie tak zwane podejście kt-faktoryzacji.
W podejściu kolinearnej faktoryzacji, które jest omawiane na przykład w
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[2, 3], partony wchodzące do procesu twardego są współliniowe z wchodzą-
cymi hadronami. To podejście opiera sie na rygorystycznych twierdzeniach
faktoryzacji opracowanych dla niektórych prostszych procesów, takich jak
głęboko nieelastyczne rozpraszanie lub procesy Drella-Yana. Duża ilość ob-
liczeń wyższego rzędu została wykonana w tym podejściu. Drugie podejście,
tak zwane podejście kt -faktoryzacji zostało zaproponowane po raz pierwszy
w następujących pracach: [4–7]. W rzeczywistości pierwsze aplikacje podej-
ścia kt -faktoryzacji zostały przygotowane dla produkcji ciężkich kwarków.
Podejście to pozwala wchodzić partonom do procesu twardego z niezerowym
pędem poprzecznym. Główną charakterystyką podejścia kt -faktoryzacji są
nieprzecałkowane rozkłady gluonów [8]. W zderzeniach hadronowych przy
wysokich energiach główne zainteresowanie koncentruje się na dominującym
mechanizmie fuzji gluon-gluon [9].

Istnieje wiele innych interesujących aspektów produkcji ciężkich kwar-
ków. Nie tylko kwark, antykwark i gluon są partonami w nukleonie. Również
foton może być partonem w protonie. Podczas gdy wkład fuzji foton-foton
jako konkurencyjnego procesu dla produkcji Drella-Yana został omówiony we
wcześniejszych pracach [10–12], to podejście, w którym foton jest traktowany
jako parton w nukleonie zostało opracowane stosunkowo niedawno [13, 14].
Zarówno procesy inicjowane fotonami, jak również procesy na dyfrakcyjną
produkcję ciężkich kwarków nie były dokładnie omówione w literaturze.

Procesy dyfrakcyjne, jak również procesy z wymianą fotonów w kanale
t charakteryzują się eksperymentalnie dużymi przerwami między grupami
produkowanych cząstek. W takich przypadkach zwykle jedna lub obie cząstki
wiązki pozostają nienaruszone i przeżywają kolizję. Mechanizmy dyfrakcyjne
są badane w fizyce wysokich energii już przez długi czas [15, 16]. Zostały one
bardzo dobrze przebadane w tzw. procesach miękkich, a w ostatnich latach
równiez w tzw. twardych procesach dyfrakcyjnych, dzięki eksperymentom
na Tevatronie, HERA oraz LHC. Procesy te pozwalają zbadać dynamikę
procesu przy pomocy perturbacyjnych metod kwantowej chromodynamiki,
dzięki czemu można poprawić zrozumienie Pomeronu w ramach QCD.

Obszerna literaturana na temat badania procesów dyfrakcyjnych, różnych
metod oraz podejść, jak również zmierzonych danych eksperymentalnych jest
zebrana w wielu podręcznikach oraz monografiach [17–23]. Podejście, które
zastosowałam w moim opisie procesów twardej dyfrakcji, jest w dużej mierze
kontynuacją części prac zainicjowanych przełomową pracą [24], w której wy-
miana Pomeronu jest rozumiana jako wymiana co najmniej dwóch gluonów
(tzw. singlet koloru), który pozwala uwzględnić pędy poprzeczne (wirtual-
ności) wymienianych gluonów. W takim podejściu opartym na dyfrakcyjnej
dysocjacji w kanale s nie wprowadza się pojęcia Pomeronu. Podejście to kon-
trastuje z dobrze znanym modelem Ingelmana-Schleina [25], który zakłada,
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że Pomeron ma dobrze zdefiniowaną strukturę partonową. Rozkłady parto-
nowe w Pomeronie są wtedy poddane standardowej ewolucji DGLAP.

Takie podejście jest do pewnego stopnia wspierane przez twierdzenia fak-
toryzacji w przypadku dyfrakcyjnego głęboko-nieelastycznego rozpraszania
DIS [19, 20]. Ma to jednak również swoje wady. Na przykład, w dyfrakcyjnym
DIS, wiadomo, że podłużna funkcja struktury zawiera duże większe efekty
tzw. wyższych ”twistów” [26–28], które nie są opisane przez model Ingelmana-
Schleina. Zasadniczo rozszerzenie twierdzeń o faktoryzacji rozpraszania twar-
dego na rozpraszanie hadronowe jest hamowane głównie przez możliwość po-
nownego rozproszenia [29]. Dlatego podejście Ingelmana-Schleina musi zostać
rozszerzone o dodatkowe poprawki absorpcyjne. Wprowadzają one nieunik-
nioną zależność od modelu, w którym polegamy na dobrze ugruntowanym
podejściu teoretycznym dla miękkich procesów [30–32].

2.3.4 Rola podwiodących mechanizmów
dla produkcji ciężkich cząstek ([H1-H2])

T warde procesy dyfrakcyjne charakteryzują się produkcją masywnych
obiektów (W±, Z0, bozon Higgsa, pary ciężki kwark- ciężki kwark) lub

obiektów z dużym pędem poprzecznym (dżety, didżety) oraz przerwą w po-
spieszności między protonami a centralnie produkowanym systemem ma-
sowym. Przekrój czynny dla tych procesów jest często obliczany przy po-
mocy twardych elementów macierzowych dla danego procesu. Szczegółowe
badanie inkluzywnych przekrojów czynnych dla ciężkich kwarków (ciężkich
anty-kwarków) produkowanych w zderzeniach proton-proton (pp) i proton-
antyproton (pp̄) w podejściu nieprzecałkowanych rozkładów partonów (UPDF)
było jednym z głównych tematów mojej rozprawy doktorskiej. Wiadomym
jest, że przy wysokich energiach fuzja gluon-gluon jest dominującym mechani-
zmem produkcji cc̄. Proces ten został obliczony w podejściu współliniowym
następnego rzędu (NLO), jak również w podejściu kt-faktoryzacji [9, 33].
Jednak inne mechanizmy na produkcję ciężkich kwarków nie były dokładnie
zbadane w literaturze. Dlatego głównym celem moich następnych badań nad
produkcją ciężkich kwarków (ciężkich anty-kwarków) w zderzeniach proton-
proton (pp) i proton-antyproton (pp̄) było zbadanie i oszacowanie wkładu
różnych podprocesów poprzednio zaniedbanych w analizie produkcji ciężkich
kwarków. Ponadto wykonałam również analizę opisującą produkcję innych
twardych cząstek, produkcje par bozonów W+W−.

m

Głównym celem pracy [H1] było oszacowanie roli różnych podprocesów
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dla produkcji par cc̄. Pierwszą klasą mechanizmów rozważanych w tej pracy
były procesy indukowane pojedynczą i podwójną wymianą fotonu. Obliczenia
przekroju czynnego były wykonane bardzo podobnie do tego dla fuzji gluon-
gluon przy użyciu specjalnego zestawu rozkładów partonowych, który traktu-
je foton jako parton w protonie (MRSTQED 04) [14]. Rozważaliśmy wkłady
nowych podprocesów: gluon-foton (gγ → QQ̄), foton-gluon (γg → QQ̄) i
foton-foton (γγ → QQ̄). W porównaniu z procesem fuzji gluon-gluon wy-
stępują tu tylko diagramy t i u. Powyższe wkłady gluon-foton i foton-gluon
obejmują tylko przypadki gdy nukleony nie przeżywają zderzenia i zamiast
tego powstają szczątki nukleonowe. Pierwsze rozkłady fotonów w protonie
MRST04 nie obejmowały mechanizmów foton-foton, gdy foton wchodzący do
procesu twardego pozostawia proton w stanie podstawowym. Te elastyczne
mechanizmy dają podobny wkład, jak nieelastyczne mechanizmy uwzględnio-
ne w ulepszonym modelu partonowym - QCD. Głównym rezultatem moich
badań było odkrycie iż pomimo, że indywidualne wkłady tych podprocesów
są małe, to po dodaniu mogą dać przekrój około 1 % inkluzywnego przekroju
czynnego (z dominującym wkładem fuzji gluon-gluon).

Następną klasą rozważanych procesów była pojedyńcza i centralna dy-
frakcyjna produkcja par cc̄ w modelu Ingelmana-Schleina. W tych oblicze-
niach uwzględniłam dyfrakcyjne rozkłady partonów uzyskane przez kolabora-
cję H1 w HERA oraz efekty absorpcji zaniedbane w niektórych wcześniejszych
obliczeniach w literaturze. Efekty absorpcji odpowiedzialne sa za łamanie fak-
toryzacji Regge co powoduje, że przekrój czynny dla procesów dyfrakcyjnych
jest znacznie mniejszy niż w pełni inkluzywnym przypadku. Jednak nadal
jest na tyle duży, że może być mierzony na RHIC i LHC poprzez narzucenie
szczególnych warunków na przerwę w pospieszności.

Ostatnią klasą omawianych podprocesów była analiza w pełni ekskluzyw-
nej produkcji. Pokazaliśmy tutaj, że zarówno wkład dla RHIC jak i dla LHC
jest mniejszy niż w przypadku procesu pojedynczej dyfrakcji (pojedyncza
wymiana pomeronu). Oczekujemy, że stan końcowy w pojedynczej i eksklu-
zywnej produkcji jest na tyle różny, że możemy określić w pełni wyłączny
wkład ekskluzywny. Nie jest to jednak oczywiste, czy procesy z podwójną
wymianą pomeronu oraz procesy czysto ekskluzywne można odróżnić eks-
perymentalnie. Mogą wyglądać podobnie jeśli chodzi o strukturę przerwy w
pospieszności. Przewidujemy, że całkowity wkład mechanizmu centralnej dy-
frakcji jest podobny do tego dla ekskluzywnego. W przeciwieństwie do tego
można oczekiwać, że ostateczna wielość stanów będzie różna.

m

Głównym celem pracy [H2] było oszacowanie wkładu pochodzącego z
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procesów podwójnego rozpraszania partonów (DPS). Podwójne rozprasza-
nie partonów zostało wprowadzone po raz pierwszy i omówione już w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych [34–37]. Aktywność badań zatrzymała
się, gdy uświadomiono sobie, że udział tych procesów w wówczas dostępnych
energiach w układzie środka masy był znikomy. Kilka oszacowań przekroju
czynnego dla różnych procesów było prezentowane w ostatnich latach [38–
46]. Teoria podwójnego rozpraszania partonów obecnie jest już dość dobrze
opracowana i szybko się rozwija [47–54].

Do tej pory omawialiśmy tylko widma pojedynczych cząstek c lub c̄ (po-
spieszność, rozkłady pędów poprzecznych), które ze względu na zależność
od skali nie zapewniają jasnego testu na istnienie procesu podwójnego roz-
praszania partonów. Bardziej wiarygodny test można przeprowadzić, bada-
jąc korelacje między produkowanymi cząstkami. W szczególności korelacje
między c and c̄ są bardzo interesujące nawet bez wkładów pochodzących
z podwójnego rozpraszania partonów [9]. W omawianej pracy znaleźliśmy
zaskakująco duże przekroje czynne, porównywalne do wkładu pochodzące-
go z pojedynczego rozpraszania partonu (SPS), który został przewidziany
dla energii LHC. Wkład pochodzacy z podwójnego rozpraszania partonów
(DPS) został oszacowany również dla produkcji pary W+W− w pracy [H8].
Ten proces daje również znaczący przyczynek szczególnie dla dużych mas nie-
zmienniczych MWW , czyli w obszarze, w którym można oczekiwać procesów
spoza Modelu Standardowego.

Proces podwójnego rozpraszania partonów (DPS) został niedawno zapro-
ponowany jako ważny składnik dla tła Higgsa w końcowych kanałach WW ∗

or ZZ∗. Nasze oszacowanie jest o ponad rząd wielkości mniejsze od zasuge-
rowano w celu wyjaśnienia sygnału bozonu Higgsa w kanale W+W−. Może
to wynikać z tego, że obliczenia procesów DPS zawierają pewne fenomenolo-
giczne składniki, które nie są jeszcze w pełni zrozumiane.

Te prace [H1-H2] były motywacją do dalszej analizy procesów nie-wiodącego
rzędu (różnych podprocesów) w zderzeniach proton-proton.

2.3.5 Dyfrakcyjna produkcja ciężkich kwarków
porównanie dwóch różnych podejść ([H3-H4])

Analizę procesów dyfrakcyjnych dla produkcji ciężkich kwarków kontynuowa-
łam w pracach [H3-H4]. Jako pierwszy chciałabym przedstawić specyficzny
mechanizm dla dyfrakcyjnej produkcji ciężkich par kwark-antykwark w zde-
rzeniach proton-proton w podejściu, które nie wykorzystuje założeń fakto-
ryzacji Regge’a, w którym Pomeron QCD jest modelowany przez wymianę
drabiny gluonowej związanej z nieprzecałkowanymi rozkładami gluonów w
protonie. Podejście nasze opisuje dyfrakcyjną dysocjację gluonów na ciężkie
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pary kwark-antykwark w zderzeniach proton-proton, która była głównym te-
matem pracy [H3].

Proponowany mechanizm opiera się na podprocesie cząstkowym gp →
QQ̄p - dyfrakcyjnej dysocjacji gluonu na ciężką parę kwarków. Obliczyliśmy
tzw. amplitudy do przodu dla tego podprocesu w reprezentacji parametru
zderzenia i reprezentacji przestrzeni pędu w przybliżeniu rozpraszania do
przodu. Wyraziliśmy tę amplitudę dla tego podprocesu gp→ QQ̄p za pomo-
cą nieprzecałkowanych rozkładów gluonów w protonie. Aby napisać odpo-
wiednie elementy macierzowe poza tzw. powłoką masy oraz funkcje nieprze-
całkowanych rozkładów gluonów w protonie skorzystaliśmy z pracy [55, 56].

Ostatecznią formułę dla amplitudy uzyskaliśmy w postaci jak w pracy
[56]. Obliczyliśmy przekrój czynny dla procesu pojedynczego rozpraszania
pp → QQ̄pX jako splot kolinearnych rozkładów gluonów w protonie i ele-
mentarnego przekroju czynnego gp→ QQ̄p zarówno dla produkcji kwarków
cc̄ jak równiez bb̄.

Pokazaliśmy, że przekrój czynny dla produkcji kwarków bb̄ jest o około
dwa rzędy wielkości mniejszy niż dla cc̄, co jest zgodne z oczekiwanym skalo-
waniem (mc/mb)4 ∼ 1%. Zaobserwowaliśmy zależność przekroju czynnego od
wyboru funkcji nieprzecałkowanych rozkładów gluonów w protonie, zwłasz-
cza dla obliczeń produkcji par cc̄, testując różne funkcje nieprzecałkowanych
rozkładów gluonów (UGDF) znane z literarury ([57],[58]). Szczególnie intere-
sująca jest różnica między wynikami uzyskanymi przy użyciu dwóch różnych
wersji (liniowa i nieliniowa) rozkładów Kutak-Staśto UGDF. Różnica mię-
dzy różnymi modelami UGDF wskazuje na fakt, że pojedynczo dyfrakcyjne
procesy na produkcję kwarków cc̄ są bardzo dobrym testem różnych mode-
li nieprzecałkowanych rozkładów gluonów proponowanych w literaturze, w
obszarze małych x.

m

Innym sposobem zbadania procesów dyfrakcyjnych dla produkcji par cc̄
i bb̄ są procesy z pojedyńczą i podwójną wymianą pomeronu. Badaliśmy
je w ramach modelu Ingelmana-Schleina [25] poprawionego o uwzględnienie
efektów absorpcji.

Głównym celem pracy [H4] była bardziej szczegółowa analiza procesów
pojedyńczej i centralnej (podwójnej) dyfrakcyjnej produkcji ciężkich kwar-
ków i mezonów, zawierająca nie tylko wiodące wkłady od pomeronu, ale rów-
niez często zaniedbane w literaturze wkłady tzw. reggeonu. W naszym podej-
ściu używamy dyfrakcyjnego rozkładu partonów w protonie uzyskanego przez
grupę H1 pracującą przy akceleratorze HERA [H1] z analizy dyfrakcyjnej
funkcji struktury protonu i dyfrakcyjnej produkcji dżetów. W tym dopaso-
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waniu uwzględniono oba wkłady pochodzące od pomeronów i reggeonów. W
pierwszej kolejności obliczyliśmy przekroje czynne pojedyńczej i podwójnej
dyfrakcyjnej produkcji ciężkich kwarków cc̄ i bb̄. Naszym głównym celem było
porównanie wkładu pochodzącego od wiodącego pomeronu i podwiodącego
reggeonu. W analizie grupy H1 dla oszacowania wkładu od podwiodących re-
genonów została użyta funkcja struktury pionu a odpowiedni strumień (flux)
został dopasowany do danych dyfrakcyjnych DIS [H1]. Rozkłady dyfrakcyj-
ne partonów dla reggeonów uzyskaliśmy przez zastąpienie strumienia pome-
ronów strumieniem reggeonów, natomiast rozkłady partonów w pomeronie
zastąpiliśmy przez ich odpowiedniki w reggeonie [H1]. Przedstawiliśmy kil-
ka rozkładów w pędzie poprzecznym, pospieszności, masie niezmienniczej dla
pojedyńczo- i podwójnie dyfrakcyjnej produkcji ciężkich kwarków i antykwar-
ków c i b. Oszacowany wkład reggeonu okazał się nieco mniejszy niż wiodący
wkład pomeronu.

Oszacowaliśmy wkłady wszystkich podprocesów (pomeron-gluon, gluon-
pomeron, pomeron-kwark (antykwark), kwark (antykwark) -pomeron, reggeon-
gluon, gluon-reggeon, reggeon-kwark (antykwark) i kwark (antykwark) -reggeon.
Uzyskane wyniki dla wiodącego wkładu pomeron-gluon (i gluon-pomeron)
są prawie dwa rzędy wielkości większe niż te pochodzące z pomeron-kwark
(antykwark) i kwark (antykwark) -pomeron. W naszym podejściu zakłada-
my faktoryzację Regge, które jest naruszona w zderzeniach hadron-hadron.
W związku z tym uwzględniliśmy poprawki absorpcjyjne, obliczając wartość
prawdopodobieństwa przeżycia przerwy w pospieszności < |SG|2 >. Warto-
ści liczbowe tego prawdopodobieństwa można znaleźć w pracach [30–32]. W
tych obliczeniach przekroje czynne dla przedstawionych powyżej procesów
dyfrakcyjnych zostały pomnożone przez tę wartość.

Ponadto uwzględniliśmy również hadronizację ciężkich kwarków/
antykwarków (c i b) na ciężkie mezony. Przejście od kwarków i gluonów do
hadronów, zwane hadronizacją lub fragmentacją partonów, można uzyskać
do tej pory tylko za pomocą modeli fenomenologicznych. We wszystkich na-
szych obliczeniach numerycznych zastosowano standardową funkcję fragmen-
tacji Petersona [59]. Wykonaliśmy przewidywania numeryczne przecałkowa-
nych przekrojów czynnych dla pojedyńczej- i centralnej dyfrakcyjnej produk-
cji mezonów D0 i B±, a także kilku rozkładów przecałkowanych w różnych
zmiennych kinematycznych oraz korelacje mezonów D and D̄. Produkcja me-
zonów D jest bardzo interesująca ze względu na przekrój czynny rzędu kilku
mikrobarnów dla ATLASA i CMS oraz rzędu dziesiątek mikrobarnów dla
LHCb. Od kiedy pokazano, że przekrój czynny dla inkluzywnej produkcji
mezonów D jest bardzo duży dla energii LHC [60], można by oczekiwać, że
również pojedyńczo- i centralnie dyfrakcyjna produkcja mezonów może być
mierzona ze stosunkowo dobrą precyzją.
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2.3.6 Pojedyńczo-dyfrakcyjne procesy opisane
przy użyciu dyfrakcyjnych nieprzecałkowanych rozkładów
partonów w protonie ([H5-H6])

W tej sekcji chcę przedstawić nasze nowe podejście do analizy procesów dy-
frakcyjnych. Po raz pierwszy, w pracach [H5-H6] zaproponowaliśmy rozsze-
rzenie standardowego modelu pomeronu [25] opartego na podejściu koline-
arnym wiodącego rzędu, do podejścia kt-faktoryzacji, które uwzględnia pę-
dy poprzeczne wchodzących partonów, jako skuteczny sposób uwzględnienia
poprawek wyższego rzędu. Szczegółowo opisaliśmy pojedyńczo-dyfrakcyjną
produkcję mezonów D w pracy [H5] oraz pojedyńczo-dyfrakcyjną produk-
cję dżetów (pęków cząstek) w pracy [H6]. Aby lepiej zilustrować nasze nowe
podejście, chcę pokazać poniżej najważniejsze elementy formalizmu, który
został użyty w pracy [H5].

Przekrój czynny dla pojedyńczo-dyfrakcyjnej produkcji pary kwark-
antykwark cc̄ dla obu diagramów (lewy i prawy panel na rysunku 1 jest
wyrażony w następującej formie:
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Rysunek 1: Diagram reprezentujący rozważany mechanizm pojedyńczo-
dyfrakcyjnej produkcji par ciężkich kwarków w ramach podejścia kt-faktoryzacji.

dσSD(a)(papb → pacc̄ XY ) =
∫
dx1

d2k1t
π

dx2
d2k2t
π

dσ̂(g∗g∗ → cc̄)

× FDg (x1, k21t, µ
2) · Fg(x2, k22t, µ2), (1)

dσSD(b)(papb → cc̄pb XY ) =
∫
dx1

d2k1t
π

dx2
d2k2t
π

dσ̂(g∗g∗ → cc̄)

× Fg(x1, k21t, µ2) · FDg (x2, k22t, µ
2), (2)

gdzie Fg(x, k2t , µ2) są standardowymi nieprzecałkowanymi (zależność od kt)
rozkładami gluonów (UGDFs) w protonie, zaś FDg (x, k2t , µ

2) są ich dyfrakcyj-
nymi odpowiednikami, które nazwaliśmy dyfrakcyjnymi nieprzecałkowanymi
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rozkładami gluonów (dUGDFs) w protonie. Nowe, dyfrakcyjne nieprzecałko-
wane rozkłady gluonów w protonie uzyskaliśmy z kolinearnych dyfrakcyjnych
rozkładów partonów poprzez zastosowanie podejścia Kimber-Martin-Ryskin
[61]. Zgodnie z tą procedurą dyfrakcyjne nieprzecałkowane rozkłady gluonu
wyrażamy następującym wzorem:
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(3)

gdzie gD and qD są kolinearnymi dyfrakcyjnymi rozkładami w protonie i
zostały wzięte z analizy dyfrakcyjnej funkcji struktury kolaboracji H1 i dy-
frakcyjnych dżetów na HERA [62]. Pgq and Pgg są to tzw. (ang. splitting
functions) równań DGLAP , które mogą być obliczone metodami pertur-
bacyjnymi . Funkcja ”Heaviside” Θ implikuje ograniczenie uporządkowania
kątowego przestrzeni fazowej ∆ = µ/(µ+ kt) dla emisji gluonu szczególnie w
ostatnim kroku ewolucji w celu uregulowania osobliwości miękkich gluonów.
Powyższa definicja jest w pełni poprawna dla kt > µ0, gdzie µ0 ∼ 1 GeV jest
minimalną skalą, dla której ewolucja DGLAP kolinearnych dyfrakcyjnych
funkcji PDFs jest ważna. Współczynnik Sudakowa Tg(k2t , µ

2) jest odpowie-
dzialny za korekty wirtualnej pętli i daje prawdopodobieństwo ewolucji ze
skali kt do skali µ bez żadnych nowych emisji partonowych.

Obliczyliśmy rozkłady w pospieszności i pędzie poprzecznym kwarków/
antykwarków c dla pojedyńczej produkcji dyfrakcyjnej przy energii

√
s = 13

TeV w rozpraszaniu proton-proton. W szczególności interesujące było po-
równanie uzyskanych rozkładów w nowym podejściu kt-faktoryzacji z wyni-
kami dla obliczonych rozkładów w podejściu kolinearnej faktoryzacji. Zaob-
serwowaliśmy znaczne różnice między oboma podejściami, które są zgodne
z podobnymi badaniami inkluzywnej niedyfrakcyjnej produkcji kwarków c
[60]. Potwierdziliśmy tutaj, że poprawki wyższego rzędu są bardzo ważne
również dla dyfrakcyjnej produkcji kwarków c . Przewidywania w podejściu
kt-faktoryzacji dają znacznie większy różniczkowy przekrój czynny w całym
zakresie zmiennych kinematycznych pt i y, z wyjątkiem bardzo małych pędów
poprzecznych i ekstremalnie dużych pospieszności do przodu/do tyłu.

Omówiliśmy także (jak w poprzedniej sekcji) efekty hadronizacji c→ D.
Obliczony przecałkowany przekrój czynny w ramach pełnej akceptacji dla
detektora ATLAS został przewidziany na poziomie 3−4 µb, który okazał sie
dość duży. Jednak, aby uzyskać bardziej jednoznaczne wnioski, czy pojedyń-
czo dyfrakcyjne procesy na produkcję kwarków c mogą być mierzone lub nie,
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przedstawiliśmy szczegółowe studia wykonalności. Zakładamy, że poszukiwa-
nia dyfrakcyjnej produkcji ciężkich kwarków c i mezonów D będą wykony-
wane przy użyciu spektrometrów protonowych do przodu, zainstalowanych
przy współpracy ATLAS i TOTEM w LHC. Te eksperymenty powinny być
w stanie zmierzyć mezony D∗±, D± i D±s produkowane podczas rozpraszania
dyfrakcyjnego. Biorąc przykład z produkcji D∗±, pokazaliśmy, że po selekcji
sygnału, oczekuje się, że pomiar będzie możliwy do wykonania w szerokim
zakresie warunków eksperymentalnych (0.05 < µ < 1).

m

W następnej części użyliśmy naszego nowego podejścia kt -faktoryzacji
do obliczeń pojedyńczo- dyfrakcyjnej produkcji dżetów. Analiza ta była te-
matem pracy [H6].

Zastosowaliśmy te same formuły teoretyczne, co w pracy [H5], w której
podejście kolinearnej faktoryzacji zostało rozszerzone do podejścia kt- fakto-
ryzacji jako skuteczny sposób uwzględnienia poprawek wyższego rzędu. W
obliczeniach numerycznych przekroju czynnego dla pojedyńczej dyfrakcyjnej
produkcji dżetów w zderzeniach pp lub pp̄ uwzględniliśmy wszystkie wiodące
podprocesy partonowe:

(1) = g∗g∗ → gg , (4) = g∗g∗ → qq̄ , (7) = q∗q̄∗ → gg ,

(2) = q∗g∗ → qg , (5) = q∗q̄∗ → qq̄ , (8) = q∗q∗ → qq ,

(3) = g∗q∗ → gq , (6) = q∗q̄∗ → q′q̄′, (9) = q∗q′∗ → qq′ .

Odpowiednie elementy macierzowe off-shell (poza powłoką masy) zostały po-
liczone dla każdego podprocesu zgodnie z procedurą zastosowaną w pracy
[63]. W tym przypadku, dla obliczeń dyfrakcyjnej produkcji dżetów, musieli-
śmy przygotować formułę na dyfrakcyjne nieprzecałkowane rozkłady parto-
nów z uwzględnieniem równiez kwarków i antykwarków, a nie tylko gluonów
jak w poprzednim przypadku dla ciężkich kwarków i mezonów:
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k2t

∂

∂ log k2t

[
qD(x, k2t )Tq(k

2
t , µ
2)
]

= Tq(k2t , µ
2)
αS(k2t )

2π
× (4)∫ 1

x
dz
[
Pqq(z)

x

z
qD
(
x

z
, k2t

)
Θ (∆− z) + Pqg(z)

x

z
gD
(
x

z
, k2t

)]
,

gdzie gD and qD są kolinearnymi dyfrakcyjnymi PDFs w protonie, Pqq, Pqg, Pgq
i Pgg są to tzw. ”splitting functions” oraz Tg i Tq są czynnikami Sudakowa.

Jednym z ważnych celów tej pracy był opis danych eksperymentalnych z
akceleratora Tevatron [64, 65]. Wyniki naszych obliczeń porównałam z dany-
mi eksperymentalnymi Tevatronu, gdzie zmierzono antyprotony ”do przodu”
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i przerwy w pospieszności. W tym celu policzyliśmy rozkłady w zmiennych
kinematycznych: ET (średnia energia poprzeczna- ET = E1T+E2T

2 ) oraz η
(średnia pospieszność: η = η1+η2

2 ). Porównaliśmy otrzymane wyniki dla po-
dejścia kolinearnego i kt-faktoryzacji. Podczas gdy podejście kt -faktoryzacji
daje lepszy opis danych eksperymentalnych przy małych pędach poprzecz-
nych, podejście kolinearnej faktoryzacji wydaje się być lepsze dla większych
pędów poprzecznych. Może być kilka powodów niezgodności naszych wyni-
ków z danymi CDF. Jedną z nich może być niezbyt dokładna ekstrakcja
rozkładów dyfrakcyjnych na HERA. Innym problemem jest zależność współ-
czynnika przeżycia przerwy w pospieszności od zmiennych kinematycznych.

W pracy pokazaliśmy, że trudno było opisać rozkłady w zmiennej xp ze
stałą wartością współczynnika przeżycia przerwy. Próbowaliśmy przeanalizo-
wać możliwość, że współczynnik przeżycia przerwy zależy wyłącznie od xp
i badaliśmy konsekwencje dla rozkładów w ET i η. Nasza analiza sugeruje,
że zależność współczynnika przeżycia przerwy od zmiennych kinematycznych
może być również ważnym czynnikiem, aby zrozumieć szczegóły rozkładów w
pospieszności. W rozdziałach [H11-H12] szczegółowo opiszę zależność współ-
czynnika przeżycia przerwy w pospieszności od zmiennych kinematycznych
dla mechanizmów indukowanych fotonami.

2.3.7 Znaczenie procesów inicjowanych przez fotony ([H7-H8])

Moje badania procesów indukowanych fotonami rozpoczęły się od analizy
ekskluzywnej produkcji par mezonów D+D− i D0D̄0 w peryferyjnych zde-
rzeniach jądro-jądro [H7]. Duże strumienie fotonów związane z ogromnymi
ładunkami jąder dają możliwość badania zderzeń foton-foton [66], które są
trudne do zbadania w zderzeniach e+e− i proton-proton.

Obliczenia czynników kształtu ładunku jąder przeprowadzono jako trans-
formację Fouriera realistycznych gęstości ładunku mierzonych w rozpraszaniu
elektronów na jądrach. Teoretyczne badania produkcji pary ciężkich kwar-
ków i mezonów zostały wykonane w pracy [67]. Elementarny przekrój czyn-
ny γγ → DD̄ został obliczony w przybliżeniu ciężkiego kwarku oraz w
formalizmie Brodskiego-Lepage’a z rozkładem amplitudy opisującym dane
CLEO na rozpad leptonowy D+ [68]. Zarówno całkowity, jak i różniczko-
wy przekrój czynny dla ekskluzywnej produkcji par mezonów DD̄ w reakcji
AA → AADD̄ dla podprocesu γγ → DD̄, uzyskany po raz pierwszy oka-
zał sie dużo mniejszy niż przekrój dla ekskluzywnej lub częściowo eksklu-
zywnej produkcji cc̄. Dominujący wkład do przekroju czynnego pochodzi z
obszaru bardzo małych mas niezmienniczych DD̄. W naszych obliczeniach
efekty absorpcji zostały włączone w sposób geometryczny poprzez zastosowa-
nie podejścia Równoważnego Przybliżenia Fotonów w parametrze zderzenia.
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Przewidzieliśmy przekroje czynne kilku nb dla RHIC i kilkaset nb dla LHC.

m

W kolejnych pracach [H8-H12] skupiłam się na procesach inicjowanych
fotonami w zderzeniach proton-proton.

Jednym z głównych celów pracy [H8] było oszacowanie roli nieelastycz-
nych wkładów fotonowych w procesach produkcji pary W+W−. W tej pracy
szczegółowo przeanalizowaliśmy wiele nowych podrzędnych procesów na in-
kluzywną produkcję par W+W−, które zwykle były ignorowane w literaturze.
Proces pp→ W+W−X jest fundamentalny w fizyce cząstek, ponieważ stano-
wi ważne, nieredukowalne tło do obserwacji bozonu Higgsa w kanale W+W−,
a ponadto może być użyty do testowania sprzężeń bozonowych Modelu Stan-
dardowego i badania ich w modelach poza Modelem Standardowym.

Wkłady typu foton-foton na produkcję pary W+W− zostały uwzględ-
nione w literaturze [69, 70]. W naszej pracy pokazaliśmy, że dominują w
dużych masach niezmienniczych pary W+W−. W pracy [H8] po raz pierw-
szy przeanalizowaliśmy cały zestaw podprocesów inicjowanych fotonami na
inkluzywną produkcję par W+W−: foton-foton, (resolved) tzw. rozwinięty
foton- (anty)kwark i (anty)kwark- resolved foton.

Procesy wywołane fotonami można podzielić na cztery kategorie: elastyczno-
elastyczny, elastyczno-nieelastyczny, nieelastyczno-elastyczny i nieelastyczno-
nieelastyczny, w zależności od tego, czy proton przetrwa emisję fotonu czy
nie. W naszych obliczeniach wykorzystaliśmy ulepszone podejście do włą-
czania fotonów jako partonów do procesów nieelastycznych zaproponowa-
ne przez Martina, Robertsa, Stirlinga i Thorne w pracy [14]. Porównaliśmy
otrzymane przewidywania dla funkcji rozkładów fotonów MRST04 QED [14]
z rozkładami fotonów NNPDF2.3 QED [71]. Rozkłady fotonów NNPDF2.3
QED otrzymane z dopasowania do danych eksperymentalnych pokazują du-
że niepewności teoretyczne, co uświadamia nam jak trudno znaleźć rozkłady
fotonów z dopasowania do danych eksperymentalnych. W kontekście poszuki-
wań anomalnych stałych sprzężeń bozonów znaczenie wkładu pochodzącego
od nieelastyczno-nieelastycznego podprocesu wydaje się kluczowe. Podsumo-
wując, otrzymaliśmy następujące zależności: σela,ela < σela,ine = σine,ela <
σine,ine.

W tym podejściu, gdy rozkład fotonów w protonie podlega ewolucji QCD
⊗ QED, wkład nieelastyczno-nieelastyczny jest największym z czterech wkła-
dów. Pokazuje to również,że włączenie fotonu do równania ewolucji ma klu-
czowe znaczenie.

Jednym z ważniejszych wniosków tej pracy jest oszacowanie wkładu pod-
procesów γγ. Obliczyliśmy, że wprawdzie stanowią one tylko 1-2 % całkowi-
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tego inkluzywnego przekroju czynnego, ale dla dużych pędów poprzecznych
zwiększaja się i stanowią około 10 %, co stanowi, że są w obszarze dużych
mas niezmienniczych MWW porównywalne do dominującego procesu anihi-
lacji pary kwark-antykwark (qq̄). Co ciekawe dają nawet większe wkłady niż
proces gg → W+W− dla dużych mas niezmienniczych MWW . Aby lepiej
zrozumieć powyższe wnioski zaproponowaliśmy nową metodę badania proce-
sów fotonowych przy użyciu nieprzecałkowanych rozkładów fotonów, co było
tematem moich następnych prac.

Ponadto w pracy [H8] rozważaliśmy bezpośredni wkład fotonów na pro-
dukcję par W+W−. Zaproponowaliśmy podejście, w którym dyskutujemy ha-
dronową strukturę fotonu (z ang. resolved photon contribution). Pokazaliśmy,
że wkłady pochodzące od tego procesu są co najmniej o jeden rząd wielkości
mniejsze niż procesów dyfrakcyjnych na produkcję par W+W−. Jest to za-
skakująco duży wkład. Powodem może być fakt, że w tym podejściu, kwark
lub antykwark niosą średnio dość dużą część fotonu.

2.3.8 Procesy wywołane fotonami opisane przy użyciu nieprzecał-
kowanych rozkładów fotonów w protonie ([H9-H10])

Głównym celem prac [H9-H10] było zbadanie nowo zaproponowanych funkcji
nieprzecałkowanych rozkładów fotonów w protonie w celu lepszego zrozumie-
nia roli fotonów w twardych procesach.

W pracy [H9] opisaliśmy produkcję par dileptonów (e+e− i µ+µ−) w pro-
cesie foton-foton używając dwóch różnych podejść teoretycznych. Pierwsze
podejście traktuje fotony jako współliniowe partony w protonie, które zależą
od warunku początkowego ewolucji QCD i dyskutuje przybliżenie, w której
foton jest wyłączony z połączonej ewolucji QCD-QED. Pokazaliśmy, że nie
trzeba wkładać fotonu do równania ewolucji, ponieważ wystarczające jest
użycie podejścia, w którym foton sprzęga się z innymi partonami (kwarki i
antykwarki), które same podlegają równaniom ewolucji DGLAP. Istnieją dwa
różne podejścia do fotonów DGLAP w literaturze. Pierwsze z nich zapropo-
nował Glück [13] i zakłada, że możemy pominąć gęstość fotonów po prawej
stronie równań ewolucji, a następnie przy dużej wirtualności Q20, gęstość fo-
tonów można obliczyć na podstawie współliniowego podejścia opisującego
rozkłady kwarków i antykwarków q → qγ, q̄ → q̄γ. Ponadto dodano strumień
z koherentnej emisji Weizsackera-Williamsa p → pγ∗ bez rozpadu protonu
[72]. Drugie podejście to tzw. metoda Durham [14, 73] i podejście NNPDF
[71], w których rozkład fotonów jest w pełni włączony do sprzężonego rów-
nania ewolucji DGLAP, jak omówiłam to w pracy [H8].

Częścią naszej analizy odnośnie kolinearnej faktoryzacji była dyskusja
na temat warunku początkowego rozkładu fotonów w skali początkowej. W

22



tym kontekście zbadaliśmy metodę zastosowaną w [14] z ich wkładem po-
czątkowym, a także przy rozpoczęciu ewolucji od wkładu (inputu) zerowego.
Przedyskutowaliśmy, że te dwa podejścia prowadzą do całkiem odmiennych
wyników dla rozkładów fotonów, a w konsekwencji również dla obserwowa-
nych naładowanych leptonów dla skal końcowych.

W drugim podejściu uwzględniliśmy pędy poprzeczne (lub wirtualności)
początkowych fotonów. Taki mechanizm produkcji w wyniku fuzji fotonowej
w reakcjach leptonowych i hadronowych jest bardzo szczegółowo omówiony w
pracy [72]. Nieprzecałkowane rozkłady fotonów w podejściu kT -faktoryzacji
wyraziliśmy za pomocą funkcji struktury F2 [74]. Zastosowaliśmy różne pa-
rametryzacje funkcji struktury znane z literatury, np. [75, 76], FJLLM [77],
BDH [78], SY [79], SU [80] i omówiliśmy niepewności związane z wyborem
parametryzacji. Zidentyfikowaliśmy obszary przestrzeni (Q2i ,Mi), które da-
ją znaczący wkład do przekroju czynnego dla różnych eksperymentów. W
przypadku eksperymentu ATLAS dla dużych cięć na pędy poprzeczne lepto-
nów [81], pokazaliśmy, że duże wirtualności fotonów dają znaczne wkłady. W
przeciwieństwie do eksperymentu ATLAS, dla eksperymentu PHENIX [82]
bardziej znaczące są wkład pochodzące z obszarów nieperturbacyjnych F2,
natomiast w eksperymencie LHCb rozkłady w Q21 ×Q22 nie są symetryczne.

Na koniec porównaliśmy uzyskane wyniki z danymi eksperymentalnymi
kolaboracji CMS [83]. Uzyskaliśmy dobrą zgodność naszych wyników z dany-
mi eksperymentalnymi bez uwzględnienia dodatkowych korekt wynikających
z efektów absorpcji. Może to oznaczać, że efekty absorpcyjne są bardzo małe
lub zanieczyszczenie z wkładu Drella-Yana nie zostało całkowicie usunięte.

m

Głównym celem pracy [H10] był opis produkcji par W+W− w zderzeniach
proton-proton inicjowanych przez fuzję dwóch fotonów, w którym, po raz
pierwszy, włączyliśmy pędy poprzeczne wchodzących fotonów.

W przeciwieństwie do procesu γγ → e+e− i γγ → µ+µ− omówionego w
pracy [H9], produkcja par W+W− wymaga znacznie większych wirtualności
fotonów niż dla produkcji par l+l−.

Jak już wspomniałam w pracy [H8] szczególnie interesujący jest obszar
dużych mas niezmienniczych par W+W−, w którym mechanizmy foton-foton
stają się jednym z ważniejszych wkładów do produkcji par W+W−. W naszej
analizie porównaliśmy obliczenia w podejściu kt -faktoryzacji z wynikami
uzyskanymi wcześniej w pracy [H8] w podejściu współliniowym.

Obliczenia strumieni fotonów różnią się od obliczeń w pracy [H9], które
zastosowane były w granicy wysokiej energii. Główna różnica w tych podej-
ściach polega na tym, że w pracy [H9] strumienie fotonów zawierały również
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wkład polaryzacji podłużnych fotonów γ∗γ∗, natomiast w ramach dokładno-
ści przybliżenia wysokiej energii, strumienie fotonów w pracy [H10] zależą
tylko od funkcji struktury F2(xBj, Q2) i dodatkowo muszą być połączone od-
powiednim elementem macierzowym poza powłoką masy.

Do obliczeń użyliśmy elementy macierzowe z pracy [84]. Zastosowaliśmy
nowo skonstruowaną parametryzację funkcji struktury protonu, która opisuje
pełny zakres zmiennych kinematycznych i podłużną funkcję struktury FL.
Ponieważ nasze podejście jest ściśle zbliżone do przedstawionego w pracy
[85] rozkładu LUXqed, nazwaliśmy je LUX-like. Wyraźna zależność od stanu
polaryzacji bozonów W pozwoliła nam obliczyć różne składowe polaryzacji.

Szczegółowa analiza obejmuje kilka rozkładów różniczkowych np. w pę-
dzie poprzecznym bozonuW , pospieszności, masie niezmienniczej paryW+W−,
które zostały porównane z wynikami uzyskanymi w podejściu kolinearnym.
Obliczony przekrój czynny jest mniejszy dla dużych mas niezmienniczych
W+W− niż w podejściu kolinearnym. Nasze przewidywania można uznać za
realistyczne odniesienie do Modelu Standardowego w poszukiwaniach efektów
poza Modelem Standardowym w procesie γγ → W+W−.

Pokazaliśmy, że produkcja par W+W− wymaga użycia funkcji struktu-
ry w obszarze, w którym zostały one zmierzone i dopasowane do danych
eksperymentalnych. Dominująca część pochodzi z obszaru opisanego przez
równanie ewolucji DGLAP, a tylko niewielka część pochodzi z obszarów nie-
perturbacyjnych. Dla porównania, wkład nieperturbacyjny (obszar małych
Q2) był znacznie większy dla produkcji leptonów niż wkład z obszaru per-
turbacyjnego (duże Q2).

Dodatkowo w pracy została określona rola podłużnej funkcji struktury FL.
Efekt włączenia podłużnej funkcji struktury w zależności od pędu poprzecz-
nego strumienie fotonów jest raczej mały i stanowi w przybliżeniu około 4-5
% przekroju czynnego i jest prawie niezależny od MWW . Zbadaliśmy także
jak rozkłada się przekrój czynny na indywidualne wkłady różnych polaryzacji
obu bozonów W . Wkład TT (oba bozony W są polaryzowane poprzecznie)
dominuje i stanowi nieco ponad 80 % całkowitego przekroju czynnego.

2.3.9 Współczynnik przeżycia przerwy w pospieszności
spowodowany fragmentacją pozostałości (reszty) protonu
dla produkcji par W+W− i tt̄ dla fuzji fotonowej ([H11-H12])

Głównym celem prac [H11-H12] było oszacowanie współczynnika przeżycia
przerwy w pospieszności związane z hadronizacją resztek protonowych (z ang.
remnant hadronisation), która niszczy przerwę w pospieszności.

W pracy [H11] opisaliśmy współczynnik przeżycia przerwy dla procesu
pp → W+W− inicjowanego przez fuzję foton-foton. Użyliśmy implemen-
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tacji powyższego procesu opisanego w pracy [H10] do naszego generatora
Monte-Carlo o nazwie CepGen [86]. Hadronizacja pozostałych stanów X i Y
(pozostałości po protonach) została przeprowadzona przy użyciu algorytmu
fragmentacji zaproponowanej w Lund i zaimplementowanej w PYTHIA [87],
a następnie połączonego z naszym generatorem CepGen. Formalizm partono-
wy został włączony poprzez uwzględnienie fragmentacji resztek protonowych,
która może zniszczyć przerwę w pospieszności, zwykle używany do wyboru
interesującego nas podprocesu.

Rozważaliśmy procesy z pojedyńczą i podwójną dysocjacją protonów. W
pierwszej kolejności przeprowadziliśmy szczegółowe badania na poziomie ha-
dronów (włączając hadronizację) od największego wkładu, w przypadku in-
kluzywnym, procesów nieelastyczno-nieelastycznych (podwójna dysocjacja).
Efekt ten określiliśmy ilościowo, obliczając średnią wartość współczynnika
przeżycia przerwy w pospieszności dla różnych zakresów mas MWW . Współ-
czynnik ten przy ustalonym ηcut (granica okna pseudopospieszności wolne-
go od dodatkowych emisji) staje się większy dla wyższych energiach. Po-
kazaliśmy, że współczynnik przeżycia przerwy w pospieszności związany z
fragmentacją pozostałości protonowych dla procesów podwójnej dysocjacji
(SR,DD) jest mniejszy niż dla pojedyńczego procesu dysocjacyjnego (SR,SD).
Badaliśmy również zależność od masy niezmienniczej produkowanego syste-
mu W+W−. Znaleźliśmy różne wartości dla procesów podwójnej i pojedyń-
czej dysocjacji jako SR,DD < SR,SD i SR,DD ≈ (SR,SD)2. Stwierdziliśmy, że
szacowany współczynnik przeżycia przerwy w pospieszności zależy od proce-
su, masy systemu resztkowego i energii zderzenia.

m

W pracy [H12] kontynuowaliśmy opis współczynnika przeżycia przerwy w
pospieszności dla produkcji pary kwark-antykwark - tt̄ w zderzeniu proton-
proton inicjowanej za pośrednictwem mechanizmu fuzji γγ. Takie procesy
można odróżniać poprzez narzucenie przerwy w pospieszności w centralnym
detektorze. Podobnie, jak w przypadku procesów na produkcję W+W−, na-
sze obliczenia dla tt̄ również włączają pędy poprzeczne wchodzących fotonów.
Strumień fotonów wytworzonych w procesie dysocjacji protonów wyrazili-
śmy poprzez funkcje struktury protonu w podobny sposób jak w pracach
[H9-H11]. Również w tej analizie procesów na produkcję tt̄ użyliśmy nową
funkcję struktury protonu LUX-like, zbliżoną do przedstawionego w pracy
[85] rozkładu LUXqed.

W zasadzie oprócz omówionego mechanizmu fragmentacji resztek hadro-
nowych, są również inne mechanizmy, które mogą wypełnić przerwę w po-
spieszności i które powinny być uwzględnione w tego typu badaniach. W
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naszej analizie uwzględniliśmy tylko emisję dżetów jak w pracy [H11]. Ob-
liczony przekrój czynny wynosi około 2,36 fb przy energii

√
s = 13 TeV

dla wszystkich wkładów fotonowych i w pełnej przestrzeni fazowej. Wkłady
nieelastyczne są znacząco zmniejszone, gdy nałożone zostanie veto na wycho-
dzące (mini)dżety. Uzyskane wyniki sugerują, że dla produkcji tak ciężkich
obiektów jak pary tt̄ wirtualność fotonów sprzężonych do systemu dysocjacyj-
nego jest bardzo duża. Podobny efekt omówiłam w pracy [H11] dla systemu
W+W−. Przedstawiliśmy najlepsze oszacowanie przekroju czynnego oraz roz-
kładów różniczkowych dla przypadku inkluzywnego (nie wymagana przerwa
w pospieszności), a także z dodatkowym warunkiem na pospieszność dżetu.
Pokazaliśmy, że zastosowanie veta wobec naładowanych cząstek lub stru-
mienia wychodzących dżetów w ustalonym obszarze pospieszności znacznie
obniża przekrój czynny.

Podsumowując tą analizę, należy stwierdzić, że dokładne oszacowanie
prawdopodobieństwa przeżycia przerwy w pospieszności będzie niezbędne dla
odpowiedzi na pytanie czy taki pomiar będzie możliwy.
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2.3.10 Podsumowanie

W ramach prezentowanego cyklu prac [H1-H12] zbadano twarde procesy
dyfrakcyjne i elektromagnetyczne w zderzeniach hadronów w obszarze

wysokich energii.
Wśród kluczowych rezultatów prac [H1-H12] należy wymienić:

• Zaobserwowanie znacznej czułości mechanizmów podwiodących dla pro-
dukcji ciężkich cząstek w zderzeniach proton-proton, co daje nadzieję
na pomiar tych procesów w przyszłych eksperymentach.

• Wyznaczenie po raz pierwszy dyfrakcyjnych nieprzecałkowanych roz-
kładów partonów, które mogą być użyte do produkcji ciężkich kwar-
ków, ciężkich mezonów i dżetów, które służą jako unikalne narzędzie
do testowania wydajności procesów dyfrakcyjnych w zderzeniach ha-
dronów.

• Znalezienie dużych wkładów γγ do inkluzywnego przekroju czynnego
na produkcję W+W− w dużych pędach poprzecznych - niemal porów-
nywalnych z dominującym procesem anihilacji pary kwark-antykwark
(qq̄) i większych niż proces gg → W+W−.

• Implementacja nieprzecałkowanych rozkładów fotonów w protonie do
obliczeń perturbacyjnych, co pozwala na precyzyjny opis procesów in-
dukowanych fotonami.

• Konstrukcja nowej formuły dla parametryzacji funkcji struktury proto-
nu, która opisuje pełny zakres zmiennych kinematycznych i podłużną
funkcję struktury FL, nazwaną w moich pracach LUX-like.

• Oszacowanie współczynnika przeżycia przerwy w pospieszności dla pro-
cesów inicjowanych przez mechanizm fuzji dwóch fotonów, który może
być wyznaczony przy pomocy centralnego detektora przez nałożenie
przerwy w pospieszności.
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3 Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-
badawczych

Moje najważniejsze działania naukowe, nieuwzględnione w opisie osiągnię-
cia habilitacyjnego, prowadzone po uzyskaniu stopnia doktora skupiają sie
głównie na tematach, krótko omówionych poniżej:

• Po uzyskaniu stopnia doktora częściowo kontynuowałam badania proce-
sów inkluzywnych w podejściu kt-faktoryzacji, które były tematem mo-
jej rozprawy doktorskiej. W ramach kontynuacji badań ciężkich kwar-
ków i mezonów zajmowałam się obliczeniami przekrojów czynnych na
produkcję mezonów powabnych i tak zwanych niefotonowych elektro-
nów dla kinematyki RHIC-a w ramach podejścia kt-faktoryzacji w zde-
rzeniu proton–proton. Różne modele nieprzecałkowanych rozkładów
gluonów, które testowałam podczas przygotowywania pracy doktorskiej
zostały użyte do obliczeń. Otrzymane wyniki w ramach podejścia kt-
faktoryzacji zostały porównane z odpowiednimi w podejściu kolinear-
nym. Uzyskane przewidywania teoretyczne zostały porównane z dany-
mi eksperymentalnymi kolaboracji STAR i PHENIX. Uzyskano bardzo
dobrą zgodność opisu teoretycznego pomiarów eksperymentalnych, tak
zwanych niefotonowych elektronów.

• Następnym ważnym tematem badań była produkcja bozonu Higgsa,
którą również rozpoczęłam podczas badań nad doktoratem. W naszej
kolejnej analizie po raz pierwszy wykonaliśmy obliczenia rozkładów fo-
tonów pochodzących z rozpadu bozonu Higgsa w ramach podejścia
kt-faktoryzacji. Obliczenia zostały wykonane dla różnych modeli nie-
przecałkowanych rozkładów gluonów znanych z literatury. Otrzyma-
ne wyniki obliczeń teoretycznych na produkcję bozonu Higgsa, zostały
porównane z danymi eksperymentalnymi grupy badawczej ATLAS. Po-
kazaliśmy, że najlepszy opis danych eksperymentalnych dają rozkłady
Kimbera-Martina-Ryskina.

• Kolejny temat, o którym chciałabym wspomnieć to analiza technipio-
nu. Wykonaliśmy szereg obliczeń uwzględniając procesy w różnych rzę-
dach rachunku zaburzeń. Pokazaliśmy ograniczenia na stałe sprzężenia
i przedyskutowaliśmy dlaczego taki stan nie był wcześniej widoczny w
produkcji dwóch pęków cząstek. Zaproponowaliśmy aby go poszukiwać
w produkcji czterech pęków cząstek. Bardzo szczegółowo przedyskuto-
waliśmy jak nakładać cięcia kinematyczne aby wydobyć hipotetyczny
stan 750 GeV.
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• Na koniec chciałabym wspomnieć o aktualnym temacie moich badań
naukowych. Analiza przedstawiona w mojej ostatniej pracy była wyni-
kiem nowo nawiązanej współpracy z Mateuszem Dyndałem (CERN),
Aleksandrem Glazov (DESY)oraz Renatem Sadykov (JINR) i ukaza-
ła sie w styczniu w bazie arXiv:1901.06305 [hep-ph], a obecnie jest w
recenzji w Physical Review D. W pracy tej proponujemy nową meto-
dę eksperymentalną do badania funkcji rozkładu fotonów w protonie
przy energiach LHC. Metoda ta opiera się na pomiarze produkcji di-
leptonów z procesu γp → `+`− + X w zderzeniach proton-ołów. Te
warunki eksperymentalne gwarantują czyste środowisko, zarówno pod
względem rekonstrukcji stanu końcowego, jak i pod względem możli-
wego tła. Najpierw obliczamy przekroje czynne dla tego procesu za
pomocą kolinearnych rozkładów fotonów w protonie, w których iden-
tyfikujemy optymalny wybór skali, analogicznie do kinematyki głębo-
ko nieelastycznego rozpraszania. Następnie wykonujemy obliczenia w
podejściu kt-faktoryzacji, uwzględniając zależność pędu poprzecznego
badanego fotonu.

3.1 Wykaz innych prac (nie wchodzących w skład osią-
gnięcia habilitacyjnego) opublikowanych w czaso-
pismach z bazy Journal Citation Report

3.1.1 Po uzyskaniu stopnia doktora

[P1] P. Lebiedowicz, M. Łuszczak, R. Pasechnik, A. Szczurek, Can the di-
photon enhancement at 750 GeV be due to a neutral technipion?,
Physical Review D 94 (2016) 1, 015023
(IF2016 = 4.568, IF5 year = 3.797, liczba cytowań: 5).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeprowadzeniu czę-
ści obliczeń, częściowej analizie wyników i uczestnictwie w redakcji
tekstu. Mój udział szacuję na 30%.

[P2] K. Akiba et al. [LHC Forward Physics Working Group], LHC Forward
Physics,
JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS
43 (2016) 110201
(IF2016 = 2.899, IF5 year = 2.819, liczba cytowań: 42).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w dyskusji wy-
ników i konsultacji pisania pracy podczas spotkań grupy ”The LHC
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Working Group on Forward Physics and Diffraction”, której jestem
członkiem. Mój udział oceniam na 5%.

[P3] R. Maciuła, A. Szczurek, M. Łuszczak, Open charm meson production
at BNL RHIC within kt-factorization approach and revision of their
semileptonic decays,
Physical Review D 92 (2015) 5, 054006
(IF2015 = 4.506, IF5 year = 3.797, liczba cytowań: 7).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeprowadzeniu części
obliczeń, udziale w analizie wyników oraz częściowej redakcji tekstu.
Mój udział szacuję na 25%.

[P4] A. Szczurek, M. Łuszczak, R. Maciula, Inclusive production of Higgs
boson in the two-photon channel at the LHC within kt-factorization
approach and with the Standard Model couplings,
Physical Review D 90 (2014) 9, 094023
(IF2014 = 4.643, IF5 year = 3.797, liczba cytowań: 5).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji
pracy, przeprowadzeniu części obliczeń i redakcji tekstu. Mój udział
szacuję na 40%.

[P5] M. Łuszczak, A. Szczurek, Exclusive D+D− pair production in the
AA→ AAD+D−reaction,
International Journal of Modern Physics A 26 (2011) 677
(IF5 year = 1.297, liczba cytowań: 0).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na częściowym opracowaniu
koncepcji pracy, wykonaniu części obliczeń, udziale w analizie wyni-
ków. Mój wkład szacuję na 80%.

3.1.2 Przed uzyskaniem stopnia doktora

[D1] M. Łuszczak, R. Maciula, A. Szczurek, Nonphotonic electrons at RHIC
within k(t)-factorization approach and with experimental semileptonic
decay functions,
Physical Review D 79 (2009) 034009
(IF2010 = 4.964, IF5 year = 3.797, liczba cytowań: 23).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji
pracy, przeprowadzeniu części obliczeń i redakcji tekstu. Mój udział
szacuję na 70%.
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[D2] M. Łuszczak, A. Szczurek, Charmed meson production in proton-
(anti)proton collisions,
International Journal of Modern Physics A 22 (2007) 555
(IF5 year = 1.297, liczba cytowań: 0).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na częściowym opracowaniu
koncepcji pracy, wykonaniu części obliczeń, udziale w analizie wyni-
ków. Mój wkład szacuję na 60%.

[D3] M. Łuszczak, A. Szczurek, Gluon transverse momenta and charm
quark-antiquark pair production in p - anti-p collisions at Tevatron,
Physical Review D 73 (2006) 054028
(IF5 year = 3.797, liczba cytowań: 37).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeprowadzeniu czę-
ści obliczeń, częściowej analizie wyników i uczestnictwie w redakcji
tekstu. Mój udział szacuję na 50%.

[D4] M. Łuszczak, A. Szczurek, Unintegrated gluon distributions and Higgs
boson production in proton-proton collisions, European Physical Jo-
urnal C 46 (2006) 123
(IF5 year = 4.545, liczba cytowań: 14).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeprowadzeniu części
obliczeń, udziale w analizie wyników oraz częściowej redakcji tekstu.
Mój udział szacuję na 65%.

[D5] M. Łuszczak, A. Szczurek, Charm quark-antiquark correlations in photon-
proton scattering,
Physics Letters B 594 (2004) 291
(IF5 year = 3.968, liczba cytowań: 16).

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przeprowadzeniu części
obliczeń oraz udziale w analizie wyników. Mój udział szacuję na 45%.

3.2 Wykaz innych prac spoza bazy JCR

3.2.1 Po uzyskaniu stopnia doktora

[P6] M. Dyndal, A. Glazov, M. Łuszczak, R. Sadykov, Probing the photonic
content of the proton using photon-induced dilepton production in p+
Pb collisions at the LHC,
arXiv:1901.06305 [hep-ph], w recenzji w Physical Review D.
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaproponowaniu ogól-
nej koncepcji pracy, wykonaniu części rachunków analitycznych, prze-
prowadzeniu części symulacji numerycznych oraz częściowym spisaniu
wyników. Mój udział oceniam na 45%.

[P7] M. Łuszczak, A. Szczurek, Single-diffractive dijet production at high
energies within the kt -factorization approach,
arXiv:1711.00095 [hep-ph].
Jest to publikacja pokonferencyjna. Mój wkład polegał na zaprezen-
towaniu wyników oraz napisaniu manuskryptu. Mój udział oceniam
na 90%.

[P8] M. Łuszczak, A. Szczurek, Diffractive production of heavy mesons at
the LHC EPJ Web of Conferences 130 (2016) 05012.
Jest to publikacja pokonferencyjna. Mój wkład polegał na zaprezen-
towaniu wyników oraz napisaniu manuskryptu. Mój udział oceniam
na 80%.

[P9] M. Łuszczak and A. Szczurek, Diffractive processes at the LHC within
kt -factorization approach,
arXiv:1610.06211 [hep-ph],
Jest to publikacja pokonferencyjna. Mój wkład polegał na zaprezen-
towaniu wyników oraz napisaniu manuskryptu. Mój udział oceniam
na 90%.

[P10] A. Szczurek, M. Łuszczak and W. Schaefer, From deep-inelastic struc-
ture functions to two-photon dilepton production in proton-proton col-
lisions,
Proceedings of Science DIS 2016 041.
Jest to publikacja pokonferencyjna. Mój wkład polegał na przygoto-
waniu wyników oraz pisaniu manuskryptu. Mój udział oceniam na 40%.

[P11] M. Łuszczak and A. Szczurek, Diffractive production of heavy mesons
at the LHC within kt - factorization approach,
Proceedings of Science DIS 2016 202.
Jest to publikacja pokonferencyjna. Mój wkład polegał na zaprezen-
towaniu wyników oraz napisaniu manuskryptu. Mój udział oceniam
na 90%.

[P12] P. Lebiedowicz, M. Łuszczak, R. Pasechnik and A. Szczurek, Inter-
preting the 750 GeV diphoton signal as technipion,
Proceedings of Science DIS 2016 112.
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Jest to publikacja pokonferencyjna. Mój wkład polegał na przygoto-
waniu wyników oraz pisaniu manuskryptu. Mój udział oceniam na 30%.

[P13] A. Szczurek, A. Cisek, M. Łuszczak and W. Schäfer, Recent progress
in some exclusive and semi-exclusive processes in proton-proton colli-
sions,
EPJ Web of Conferences 120 (2016) 02007.
Jest to publikacja pokonferencyjna. Mój wkład polegał na przygoto-
waniu wyników oraz pisaniu manuskryptu. Mój udział oceniam na 20%.

[P14] A. Szczurek, M. Łuszczak, Subleading processes in production of W+W−

pairs in proton-proton collisions,
Proceedings of Science EPS -HEP2015 (2015) 318.
Jest to publikacja pokonferencyjna. Mój wkład polegał na przygoto-
waniu wyników oraz pisaniu manuskryptu. Mój udział oceniam na 50%.

[P15] M. Łuszczak, R. Maciuła, A. Szczurek, Single- and central-diffractive
production of open charm and bottom mesons at the LHC,
Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement 8 (2015) 841.
Jest to publikacja pokonferencyjna. Mój wkład polegał na zaprezen-
towaniu wyników oraz napisaniu manuskryptu. Mój udział oceniam
na 90%.

[P16] M. Łuszczak, A. Szczurek, C. Royon, Production of W+W− pairs via
subleading processes at the LHC,
Proceedings of Science DIS 2014 124.
Jest to publikacja pokonferencyjna. Mój wkład polegał na zaprezen-
towaniu wyników oraz napisaniu manuskryptu. Mój udział oceniam
na 90%.

[P17] M. Łuszczak, R. Maciuła, A. Szczurek, Diffractive production of open
charm and bottom at the LHC,
Proceedings of Science DIS 2014 188.
Jest to publikacja pokonferencyjna. Mój wkład polegał na zaprezen-
towaniu wyników oraz napisaniu manuskryptu. Mój udział oceniam
na 90%.

[P18] A. Szczurek, M. Łuszczak, R. Maciuła, Higgs production within kt-
factorization with unintegrated gluon distribution functions,
Proceedings of Science DIS 2014 082.
Jest to publikacja pokonferencyjna. Mój wkład polegał na przygoto-
waniu wyników oraz pisaniu manuskryptu. Mój udział oceniam na 40%.
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[P19] M. Łuszczak, Production of W+W− pairs via subleading processes at
the LHC,
arXiv:1410.5848 [hep-ph].
Jest to publikacja pokonferencyjna. Mój wkład wyniósł 100%.

[P20] M. Łuszczak, A. Szczurek, Subleading processes in production of W+W−

pairs in proton-proton collisions,
arXiv:1309.7201 [hep-ph].
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji
pracy, przeprowadzeniu obliczeń i redakcji tekstu. Mój udział szacuję
na 80%.

[P21] A. Szczurek, M. Łuszczak and W. Schäfer, Diffractive production of
quark-antiquark pairs, Proceedings of Science DIS 2013 087.
Jest to publikacja pokonferencyjna. Mój wkład polegał na przygoto-
waniu wyników oraz pisaniu manuskryptu. Mój udział oceniam na 50%.

[P22] M. Łuszczak, A. Szczurek, Exclusive DD̄ meson pair production in
peripheral ultrarelativistic heavy ion collisions,
EPJ Web of Conferences 37 (2012) 09023.
Jest to publikacja pokonferencyjna. Mój wkład polegał na zaprezen-
towaniu wyników oraz napisaniu manuskryptu. Mój udział oceniam
na 90%.

[P23] M. Łuszczak, A. Szczurek, Diffractive production of charm quark/antiquark
pairs at RHIC and LHC,
AIP Conference Proceedings 1523 (2013) no.1, 95.
Jest to publikacja pokonferencyjna. Mój wkład polegał na zaprezen-
towaniu wyników oraz napisaniu manuskryptu. Mój udział oceniam
na 90%.

[P24] R. Maciula, M. Łuszczak, A. Szczurek, Open charm meson production
at LHC,
EPJ Web of Conferences 37 (2012) 06008.
Jest to publikacja pokonferencyjna. Mój wkład polegał na przygoto-
waniu wyników oraz pisaniu manuskryptu. Mój udział oceniam na 40%.

[P25] R. Maciula, M. Łuszczak, A. Szczurek, Production of charm quark/antiquark
pairs at LHC,
Proceedings of Science QNP 2012 125.
Jest to publikacja pokonferencyjna. Mój wkład polegał na przygoto-
waniu wyników oraz pisaniu manuskryptu. Mój udział oceniam na 40%.
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[P26] M. Łuszczak, R. Maciula and A. Szczurek, Diffractive Production of
cc̄,
arXiv:1204.1557 [hep-ph].
Jest to publikacja pokonferencyjna. Mój wkład polegał na zaprezen-
towaniu wyników oraz napisaniu manuskryptu. Mój udział oceniam
na 90%.

[P27] M. Łuszczak, A. Szczurek, c anti-c pair production in proton-proton
collisions including subdominant terms,
Nuclear Physics B - Proceedings Supplements 219-220 (2011) 162.
Jest to publikacja pokonferencyjna. Mój wkład polegał na zaprezen-
towaniu wyników oraz napisaniu manuskryptu. Mój udział oceniam
na 90%.

[P28] M. Łuszczak, A. Szczurek, Heavy quark pair production in proton-
proton collisions including subdominant terms,
Proceedings of Science ICHEP 2010 224.
Jest to publikacja pokonferencyjna. Mój wkład polegał na zaprezen-
towaniu wyników oraz napisaniu manuskryptu. Mój udział oceniam
na 90%.

3.2.2 Przed uzyskaniem stopnia doktora

[D6] M. Łuszczak, R. Maciula, A. Szczurek, G. Slipek, Nonphotonic elec-
trons at RHIC within the k(t)-factorization approach,
Proceedings of Science EPS -HEP2009 (2009) 462.
Jest to publikacja pokonferencyjna. Mój wkład polegał na zaprezen-
towaniu wyników oraz napisaniu manuskryptu. Mój udział oceniam
na 35%.

[D7] M. Łuszczak, A. Szczurek, Unintegrated parton distributions functions
from heavy quarks to nonphotonic electrons,
Proceedings of Science HCP 2009 085.
Jest to publikacja pokonferencyjna. Mój wkład polegał na zaprezen-
towaniu wyników oraz napisaniu manuskryptu. Mój udział oceniam
na 90%.

[D8] M. Łuszczak, A. Szczurek, Open charm and bottom and nonphotonic
electrons,
Proceedings of Science HIGH -PTLHC08 (2008) 009.
Jest to publikacja pokonferencyjna. Mój wkład polegał na zaprezen-
towaniu wyników oraz napisaniu manuskryptu. Mój udział oceniam
na 90%.
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[D9] M. Łuszczak, R. Maciula, A. Szczurek, Semileptonic decays of heavy
mesons at RHIC,
International Journal of Modern Physics A 24 (2009) 501.
Jest to publikacja pokonferencyjna. Mój wkład polegał na zaprezen-
towaniu wyników oraz napisaniu manuskryptu. Mój udział oceniam
na 90%.

[D10] M. Łuszczak, A. Szczurek, Heavy quark correlations in hadronic col-
lisions,
Proceedings of Science LHC 07 (2007) 024.
Jest to publikacja pokonferencyjna. Mój wkład polegał na zaprezen-
towaniu wyników oraz napisaniu manuskryptu. Mój udział oceniam
na 90%.

[D11] A. Szczurek, M. Łuszczak, Charm-anticharm kinematical correlations
in photon-proton scattering, hep-ph/0408062.
Jest to publikacja pokonferencyjna. Mój wkład polegał na przygoto-
waniu wyników oraz pisaniu manuskryptu. Mój udział oceniam na 40%.

3.3 Podstawowe informacje bibliometryczne

(z dnia 23 kwietnia 2019)

3.3.1 Liczba publikacji i sumaryczny impact factor według bazy
JCR

Sumaryczny Impact Factor (z roku publikacji): 96.187
Liczba publikacji w czasopismach indeksowanych w JCR: 22
Liczba publikacji spoza bazy JCR: 27

3.3.2 Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science

Całkowita liczba cytowań: 278

Liczba cytowań bez autocytowań: 235

Liczba cytowań na publikację: 8.42

3.3.3 Indeks Hirscha według bazy Web of Science

Indeks Hirscha: 10
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3.4 Referaty wygłoszone podczas konferencji nauko-
wych

3.4.1 Po uzyskaniu stopnia doktora

1. Hadron Structure’11, 27 czerwiec-1 lipiec 2011, Słowacja, wygłoszony
referat: cc̄ pair production in proton-proton collisions including subdo-
minant terms.

2. EDS Blois workshop: Frontiers of QCD: From puzzles to discoveries, 15-
21 grudzień 2011, Qui Nhon, Wietnam, wygłoszony referat: Diffractive
production of cc̄.

3. TRENTO Workshop: Exclusive and diffractive processes in high energy
proton-proton and nucleus-nucleus collisions, 27 luty-2 marzec 2012,
Trento, Włochy, wygłoszony referat: Diffractive production of charm
in pp - collisions.

4. International workshop, Diffraction 2012, 10-15 wrzesień, Lanzarote,
Hiszpania, wygłoszony referat: Diffractive production of charm quark/antiquark
pairs at RHIC and LHC.

5. International workshop, Forward physics at the LHC, 15-18 lipiec 2013,
Reggio Calabria, Włochy, wygłoszony referat: Semi-exclusive produc-
tion of W pairs via photon-photon fusion.

6. International School Diffractive and Electromagnetic Processes at High
Energies, 2-6 wrzesień 2013, Heidelberg, Niemcy, wygłoszony referat:
W pair production: subleading processes.

7. QCD and Forward Physics at the LHC, 14-18 kwiecień 2014, Trento,
Włochy, wygłoszony referat: New ”small”” processes in the W+W−

production.

8. XXII International Workshop on Deep-Inelastic Scattering, 28 kwiecień-
2 maj 2014, Warszawa, wygłoszony referat: Production of W+W− pairs
via subleading processes at the LHC.

9. XXII International Workshop on Deep-Inelastic Scattering, 28 kwiecień-
2 maj 2014, Warszawa, wygłoszony referat: Diffractive production of
open charm and bottom at the LHC.

10. Large Hadron Collider Physics, LHCP 2014, 2-7 czerwiec 2014, Nowy
York, USA, wygłoszony referat: Production of W+W− pairs via suble-
ading processes at the LHC.
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11. IV workshop on QCD and diffraction at the LHC, joint with LHC for-
ward physics and diffraction working group meeting, 15-17 grudzień
2014, Kraków, wygłoszony referat: Single and central diffractive pro-
duction of open charm and bottom at the LHC.

12. LHC Working Group on Forward Physics and Diffraction, 21-25 kwie-
cień 2015, Madryt, Hiszpania, wygłoszony referat proszony: Diffractive
production of open charm and bottom mesons at the LHC: theoretical
predictions and experimental capabilities.

13. LHC Working Group on Forward Physics and Diffraction, 21-25 kwie-
cień 2015, Madryt, Hiszpania, wygłoszony referat proszony: WW cross
section contributions.

14. 16th Conference on Elastic and Diffractive scattering, EDS Blois 2015,
29 czerwiec-4 lipiec 2015, Borgo, Korsyka, Francja, wygłoszony referat:
Single and central diffractive production of open charm and bottom at
the LHC.

15. International Wilhelm and Else Heraeus Physics School, Diffractive and
electromagnetic processes at high energies, 17-21 sierpień, Bad Honef,
Niemcy, wygłoszony referat: Diffractive production of heavy mesons.

16. The 23rd Low x Meeting, 1-5 wrzesień 2015, Sandomierz, wygłoszony
referat: Diffractive production of heavy mesons.

17. 24th International Workshop on Deep-Inelastic Scattering and Rela-
ted Subjects, DIS2016, 11-15 kwiecień 2016, DESY Hamburg, Niemcy,
wygłoszony referat: Diffractive production of heavy mesons at the LHC
within kt-factorization approach.

18. 14th International Workshop on Meson Production, Properties and In-
teraction, 2-7 czerwiec 2016, Kraków, wygłoszony referat: Diffractive
production of heavy mesons at the LHC.

19. 24th Low-x Meeting 2016, 6-11 czerwiec 2016, Gyöngyös, Węgry wygło-
szony referat: Diffractive processes at the LHC within kt-factorization
approach.

20. ECT, Forward Physics WG: diffraction and heavy ions, 26-30 wrzesień
2016, Trento, Włochy, wygłoszony referat proszony: Diffractive proces-
ses within kt-factorization approach.
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21. 8th International Workshop on Multiple Partonic Interactions at the
LHC, 28 listopad-2 grudzień 2016, San Cristobal, Meksyk, wygłoszony
referat: Hard diffractive processes in the kt-factorization approach.

22. QCD challenges in pp, pA and AA collisions at high energies, 27 luty-
3 marzec 2017, Trento, Włochy, wygłoszony referat: Diffractive dijet
production at the kt-factorization approach.

23. EDS Blois 2017, 26-30 czerwiec 2017, Praga, Czechy, wygłoszony re-
ferat: Single-diffractive dijet production at high energies within the kt-
factorization approach.

24. Challenges in Photon Induced Interactions, 5-8 wrzesień 2017, Kraków,
wygłoszony referat: Production of l+l− and W+W− pairs in exclusive
and semiexlusive processes at the LHC.

25. QCD, Old Challenges and New Opportunities, 24-30 wrzesień 2017,
Bad Honef, Niemcy, wygłoszony referat: W+W− pair production within
the kt-factorization approach.

26. LHCForwardWG2018, 20-23 marzec 2018, Madryt, Hiszpania, wygło-
szony referat proszony: Production of W+W− pair via γγ → W+W−

subprocess with photon transverse momenta.

27. 4th Elba Workshop on Forward Physics and LHC Energy, 24-26 maj
2018, Elba, Włochy, wygłoszony referat proszony: Central electroma-
gnetic production of W+W− in proton-proton collisions.

28. Workshop on QCD and Diffraction, Various Faces of QCD, 15-17 listo-
pad 2018, Kraków, wygłoszony referat: Rapidity Gap Survival Factors
Caused by remnant Fragmentation for Central Electromagnetic Produc-
tion of W+W−.

29. XXV Cracow EPIPHANY Conference on Advances in Heavy Ion Phy-
sics, 8-11 stycznia 2019, Kraków, wygłoszony referat: Probing photonic
content of the proton using photon-induced dilepton production in p+Pb
collisions at the LHC.

3.4.2 Przed uzyskaniem stopnia doktora

1. IX International Workshop on Meson Production, Properties and In-
teraction, 9-13 czerwiec 2006, Kraków, wygłoszony referat: Charmed
meson production in proton- proton collisions.
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2. 2rd International Workshop on High-pT physics at LHC, 23-27 marzec
2007, Jyvaskyla, Finlandia, wygłoszony referat: Heavy-quark correla-
tions in hadronic collisions.

3. 3rd International Workshop on High-pT physics at LHC, 16-19 marzec
2008, Tokaj, Węgry, wygłoszony referat: Open charm and bottom and
nonphotonic electrons.

4. X International Workshop on Meson Production, Properties and Inte-
raction, 6-10 czerwiec 2008, wygłoszony referat: Semileptonic decays of
heavy mesons at RHIC.

5. International Summer School and Conference on High Energy Physics:
Standard Model and Beyond, 10-18 wrzesień 2008, Mugla, Akyaka,
Turcja, wygłoszony referat: Nonphotonic electrons at RHIC within kt-
factorization approach.

3.5 Seminaria w międzynarodowych i krajowych ośrod-
kach naukowych

1. Dlaczego procesy z fotonami i pomeronami są ciekawe w obszarze wy-
sokich energii?”
Instytut Fizyki Jądrowej PAN, seminarium ogólnoinstytutowe,
21 marca 2019, Kraków, Polska.

3.6 Kierowanie lub udział w grantach badawczych

18/02/2014 – 17/08/2018 Twarde procesy dyfrakcyjne i semi-ekskluzywne
w ramach kwantowej chromodynamiki, Grant SONATA 5 Narodowego
Centrum Nauki, UMO-2013/09/D/ST2/03724, kierownik projektu.

09/12/2011 – 08/12/2014 Exclusive reactions in hadronic and nuclear
collisions at high energies, Grant OPUS Narodowego Centrum Nauki,
UMO-2011/01/B/ST2/04535, wykonawca projektu.

21/08/2010 – 20/02/2014 Badania w fizyce jądrowej niskich i wysokich
energii oraz astrofizyce jądrowej -wspólpraca COPIN-ECT, Grant Naro-
dowego Centrum Nauki (Kraków-Trento (Włochy)), DPN/N59/COPIN-
ECT/2010, uczestnik projektu.
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3.7 Uczestnictwo w programach europejskich i innych
programach międzynarodowych lub krajowych

1. 01.01.2010 do 30.06.2014 — Projekt: EDISON – wzbogacenie oferty
edukacyjnej kierunku „Fizyka Techniczna” - Poddziałanie 4.1.2 „Zwięk-
szenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla go-
spodarki opartej na wiedzy”. Nr umowy: UDA – POKL.04.01.02-00-
040/09-00.
Mój udział: utworzenie kursu ”E-learning” w roku akademickim 2010/2011.

2. 13.10.2009 do 30.05.2012 — Projekt: FENIKS – długofalowy program
odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwi-
jania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycz-
nych i informatycznych uczniów. Nr umowy: UDA-POKL.03.03.04-00-
058/08-00.
Mój udział: prowadzenie zajęć (wykłady popularnonaukowe i pokazy
fizyczne) w szkołach uczestniczących w projekcie w ramach realizacji
zadania ”Wizyty z fizyką”.

3. 01.10.2011 do 01.10.2015 — Projekt: TESLA - Techniczna Edukacja
Sukcesem Ludzi Ambitnych - wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunku
”Fizyka Techniczna” sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Mój udział: prowadzenie zajęć promocyjnych w szkołach na terenie
województwa podkarpackiego w ramach promocji realizowanego pro-
jektu.

4. 01.10.2010 do 31.12.2015 — Projekt: UR – nowoczesność i przyszłość
regionu
Mój udział: recenzja skryptu pt. ”Analiza matematyczna” opracowa-
nego w ramach projektu.

3.8 Nagrody za działalność naukową

1. Nagroda Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego za osiągnięcia naukowe za lata 2009-2011 - otrzy-
mana 19.04.2012 oraz za lata 2010-2012, otrzymana 09.05.2013, a na-
stępnie za lata 2014-2015.

2. Grant Dziekański, (2016-2018), Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
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3.9 Udział w komitetach organizacyjnych międzynaro-
dowych i krajowych konferencji naukowych

1. Członek komitetu organizacyjnego konferencji Challenges in Photon
Induced Interactions, 5-8 wrzesień 2017, Kraków.

2. Sekretarz sesji naukowej konferencji The Europhysics Conference on
High Energy Physics (HEP 2009), 16-22 lipiec 2009 Kraków.

3.10 Udział w konsorcjach i sieciach badawczych

1. Konsorcjum pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim, Uniwersytetem Ja-
giellońskim i Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Ko-
chanowskiego zawarte dla realizacji „Projektu FENIKS – długofalowe-
go programu odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach
w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych,
matematycznych i informatycznych uczniów”,
Asystent Koordynatora Projektu na UR w okresie
1.10.2010 – 30.05.2012.

3.11 Trwająca współpraca z zagranicznymi i krajowy-
mi ośrodkami

1. Współpraca z grupą CMS/TOTEM w CERN-ie:
kontynuacja pracy nad generatorem Monte Carlo, ”CepGen - A gene-
ric central exclusive processes event generator for hadron-hadron colli-
sions” (Laurent Forthomme, CERN, Genewa).

2. Współpraca z grupą ATLAS, DESY w Hamburgu:
praca nad analizą nowych metod eksperymentalnych do badania funkcji
rozkładu fotonów w protonie przy energiach LHC, (Mateusz Dyndał
(CERN), Aleksander Glazov (DESY)oraz Renat Sadykov (JINR)).

3. Członek grupy, ”LHC Working Group (WG) on Forward Physics and
diffraction”
uczestnictwo w spotkanich grupy i seminariach.
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3.12 Staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach
naukowych lub akademickich

01.10.2014 – 30.06.2015 Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie (Za-
kład Teorii Silnych Oddziaływań i Układów Wielu Ciał), staż naukowy.

01.10.2016 – 31.03.2017 Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie (Za-
kład Teorii Silnych Oddziaływań i Układów Wielu Ciał), staż naukowy.

08.01.2018 – 28.01.2018 Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), Ham-
burg, pobyt naukowy w ramach współpracy z kolaboracją ATLAS.

12.02.2018 – 18.02.2018 CERN, pobyt naukowy w ramach współpracy z
kolaboracją CMS/TOTEM.

26.04.2018 – 25.05.2018 CERN, pobyt naukowy w ramach współpracy z
kolaboracją CMS/TOTEM.

1.06.2018 – 31.07.2018 Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), Ham-
burg, pobyt naukowy na zaproszenie kolaboracji ATLAS (2-miesięczne
stypendium ATLAS’a).
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4 Działalność dydaktyczna
i popularyzatorska

4.1 Prowadzenie zajęć dydaktycznych

W latach 2009-2018 na wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego prowadziłam nastepujące zajęcia dydaktyczne:

• Fizyka jądra atomowego (wykład i ćwiczenia), Metody matematyczne
fizyki (wykład i ćwiczenia), Fizyka fal i elektromagnetyzm (wykład i
ćwiczenia), Pakiety obliczeń matematycznych i inżynierskich (laborato-
rium), Informatyka stosowana (laboratorium), Fizyka cząstek elemen-
tarnych (wykład i ćwiczenia), Fizyka teoretyczna (wykład), Podstawy
programowania (laboratorium), Analiza matematyczna (ćwiczenia), I
Pracownia fizyczna (laboratorium).

Dla wszystkich prowadzonych zajęć opracowałam autorskie programy na-
uczania oraz instrukcje laboratoryjne.

4.2 Opieka naukowa nad doktorantami

Opieka nad doktorantami w charakterze promotora pomocniczego:

1. Izabela Babiarz, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie; otwarcie
przewodu doktorskiego 08.04.2019r., tytuł rozprawy ”New aspects of
charmonium production in kt factorization”.

4.3 Opieka nad studentami w charakterze promotora
pracy inżynierskiej/magisterskiej

1. Izabela Babiarz, praca magisterska pt. ”Dyfrakcyjna produkcja dżetów
na akceleratorze LHC”, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwer-
sytet Rzeszowski, Rzeszów- obrona 06.07.2016.

2. Sylwia Kudła, praca magisterska pt. ”Produkcja naładowanych lep-
tonów z rozpadu bozonów W w procesach inkluzywnych i dyfrakcyj-
nych”, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Rzeszowski,
Rzeszów- obrona 06.07.2016.

3. Łukasz Płocica, praca inżynierska pt. ”Modelowanie komputerowe wy-
branych procesów fizycznych”, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów- obrona 31.03.2017.
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4. Tijana Zivkovic, praca magisterska pt. ”Produkcja par kwarków tt̄ z
przerwą w pospieszności po jednej stronie względem produkowanej pa-
ry tt̄”, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Rzeszowski,
Rzeszów- obrona zaplanowana na czerwiec 2019.

4.4 Udział w zespołach eksperckich i konkursowych

2014 – 2017 członek komisji oraz recenzent prac konkursowych zawodów
pierwszego i drugiego stopnia w ramach Okręgowej Olimpiady Fizycz-
nej w Rzeszowie.

4.5 Pełnione funkcje

2011 – 2013 ekspert do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie sty-
pendiów doktoranckich w ramach projektu „Podkarpacki fundusz sty-
pendialny dla doktorantów”, Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

2018 – obecnie kierownik Pracowni Badań Struktury Materii w Laborato-
rium Prognoz i Badań Systemowych (CIiTWTP), Wydział Matematyczno-
Przyrodniczy, Uniwersytet Rzeszowski.

kadencja 2016-2020 członek komisji senackiej: Odwoławcza Komisja Dys-
cyplinarna ds. Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

4.6 Inna działalność dydaktyczna / Inne osiągnięcia

1. Opiekun Koła Naukowego Fizyków na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
Uniwersytetu Rzeszowskiego - 2013/2014, 2014/2015.

2. Wielokrotny opiekun rocznika na kierunku Fizyka oraz Fizyka technicz-
na, studia pierwszego i drugiego stopnia w latach 2006-2018.

3. Recenzowanie kilkunastu prac magisterskich z zakresu fizyki w latach
2009 - 2018, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Rze-
szowski, Rzeszów.
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