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1 Osiągnięcia naukowe stanowiące podstawę
postępowania habilitacyjnego

1.1 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

1.2 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
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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-

4



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%.
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