
dr Dorota Strózik-KotlorzPolitehnika OpolskaWykaz opublikowanyh pra naukowyh lub twórzyh pra zawodowyhoraz informaja o osi¡gni�iah dydaktyznyh, wspóªpray naukoweji popularyzaji naukiI. Wykaz publikaji stanowi¡yh osi¡gni�ie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2ustawyA) Tytuª osi¡gni�ia naukowego:Podej±ie obi�tyh momentów Mellina w hromodynamie kwantowejB) Publikaje whodz¡e w skªad osi¡gni�ia naukowego:H1. D. Kotlorz, A. Kotlorz,Trunated moments of nonsinglet parton distributions in the double logarithmi ln2 xapproximation, Ata Phys. Polon. B35 (2004) 705-721; [hep-ph 0403061℄Mój wkªad w powstanie tej pray polegaª na sformuªowaniu problemu, zaplanowaniupra, przeprowadzeniu wszystkih rahunków i analiz, przygotowaniu kodu i wyko-naniu oblize« numeryznyh oraz interpretaji otrzymanyh wyników. Wykonaªamwszystkie rysunki i tabel� oraz napisaªam manuskrypt. Mój udziaª proentowy szauj�na 90%.H2. D. Kotlorz, A. Kotlorz,DGLAP evolution of trunated moments of parton densities within two di�erentapproahes, Ata Phys. Polon. B36 (2005) 3023-3040; [hep-ph 0510295℄Mój wkªad w powstanie tej pray polegaª na sformuªowaniu problemu, zaplanowaniupra, przeprowadzeniu wszystkih rahunków i analiz, przygotowaniu kodu i wyko-naniu oblize« numeryznyh oraz interpretaji otrzymanyh wyników. Wykonaªamwszystkie rysunki i tabele oraz napisaªam manuskrypt. Odpowiadaªam na uwagireenzenta. Mój udziaª proentowy szauj� na 90%.H3. D. Kotlorz, A. Kotlorz,Trunated �rst moment of the parton distribution: A modi�ed approah,Eur. Phys. J. C48 (2006) 457-466; [hep-ph 0609283℄Mój wkªad w powstanie tej pray polegaª na sformuªowaniu problemu, zaplanowaniupra, przeprowadzeniu wszystkih rahunków i analiz, przygotowaniu kodu i wyko-naniu oblize« numeryznyh oraz interpretaji otrzymanyh wyników. Wykonaªamwszystkie rysunki i napisaªam manuskrypt. Odpowiadaªam na uwagi reenzenta. Mójudziaª proentowy szauj� na 90%.H4. D. Kotlorz, A. Kotlorz,Evolution equations for trunated moments of the parton distributions,Phys. Lett. B644 (2007) 284-287; [hep-ph 0610282℄Mój wkªad w powstanie tej pray polegaª na sformuªowaniu problemu, zaplanowaniupra, przeprowadzeniu wszystkih rahunków i analiz, przygotowaniu kodu i wyko-naniu oblize« numeryznyh oraz interpretaji otrzymanyh wyników. Wykonaªamrysunek i napisaªam manuskrypt. Mój udziaª proentowy szauj� na 90%.H5. D. Kotlorz, A. Kotlorz,Evolution equations of the trunated moments of the parton densities. A possible1



appliation, Ata Phys. Polon. B40 (2009) 1661-1671; [arXiv: 0906.0879℄Mój wkªad w powstanie tej pray polegaª na sformuªowaniu problemu, zaplanowaniupra, przeprowadzeniu wszystkih rahunków i analiz, przygotowaniu kodu i wykona-niu oblize« numeryznyh oraz interpretaji otrzymanyh wyników. Konsultowaªamze wspóªautorem zastosowane metody numeryzne. Wykonaªam wszystkie rysunkii napisaªam manuskrypt. Mój udziaª proentowy szauj� na 90%.H6. D. Kotlorz, A. Kotlorz,Trunated Mellin Moments: Useful Relations and Impliations for the Spin StrutureFuntion g2, Ata Phys. Polon. B42 (2011) 1231-1246; [arXiv: 1106.3753℄Mój wkªad w powstanie tej pray polegaª na sformuªowaniu problemu, zaplanowaniupra, przeprowadzeniu wszystkih rahunków i analiz, przygotowaniu kodu i wyko-naniu oblize« numeryznyh oraz interpretaji otrzymanyh wyników. Wykonaªamwszystkie rysunki i napisaªam manuskrypt. Odpowiadaªam na uwagi reenzenta. Mójudziaª proentowy szauj� na 90%.H7. D. Kotlorz, A. Kotlorz,Evolution of the trunated Mellin moments of the parton distributions in QCDanalysis, Phys. Part. Nul. Lett. 11 (2014) 357-365; [arXiv: 1405.5315℄Mój wkªad w powstanie tej pray polegaª na sformuªowaniu problemu, zaplanowaniupra, przygotowaniu kodu, wykonaniu oblize« numeryznyh oraz interpretajiwyników. Wykonaªam wszystkie rysunki i tabel� oraz napisaªam manuskrypt. Mójudziaª proentowy szauj� na 90%.H8. D. Kotlorz, S.V. Mikhailov,Cut moments and a generalization of DGLAP equations, JHEP 06 (2014) 065;[arXiv: 1404.5172℄Mój wkªad w powstanie tej pray polegaª na sformuªowaniu problemu uogólnieniarówna« ewoluji DGLAP na bazie moih wze±niejszyh pra. Zaplanowaªam zadaniai przedyskutowaªam je z moim wspóªautorem. Przeprowadziªam wszystkie rahunki,wyprowadzenia formuª i analizy (niezale»nie od wspóªautora). Zinterpretowaªamwyniki i ih zastosowanie w przyszªej analizie danyh do±wiadzalnyh. Przygo-towaªam kod numeryzny w elu porównania otrzymanyh rezultatów analityznyhz numeryznymi. Napisaªam rozdziaª 1, 2, 4, dodatek oraz podsumowanie w tymartykule. Mój udziaª proentowy szauj� na 75%.H9. D. Strózik-Kotlorz, S.V. Mikhailov, O.V. Teryaev,Cut Mellin moments approah and generalized DGLAP equations.,Proeedings of Siene, Baldin ISHEPP XXII (2014) 033.Mój wkªad w powstanie tej pray polegaª na zaplanowaniu pra, wykonaniu rahunkówanalityznyh i oblize« numeryznyh. Sporz¡dziªam wszystkie wykresy oraznapisaªam manuskrypt. Zagadnienia analityzne klas funkji CMM oraz ih zas-tosowa« do danyh do±wiadzalnyh konsultowaªam ze wspóªautorami. Mój udziaªproentowy szauj� na 70%.II. Wykaz innyh (nie whodz¡yh w skªad osi¡gni�ia wymienionego w pkt I) opublikowanyhpra naukowyh oraz wska¹niki dokona« naukowyhA) Publikaje naukowe w zasopismah znajduj¡yh si� w bazie Journal CitationReports (JRC)1. D. Kotlorz,The nonsinglet spin struture funtion g1 at small-x, Ata Phys. Polon. B31 (2000)1721-1736. Odpowiadam za 100% pray.2



2. D. Kotlorz, A. Kotlorz,Resummation of double logarithmi terms ln2(1/x) in the polarized nonsingletstruture funtion g1 at small-x via GLAP - like approah,Ata Phys. Polon. B32 (2001) 2883-2900; [hep-ph 0107032℄Mój wkªad w powstanie tej pray polegaª na sformuªowaniu problemu, zaplanowaniupra, przeprowadzeniu wszystkih rahunków i analiz, interpretaji wyników, przy-gotowaniu kodu i wykonaniu oblize« numeryznyh. Wykonaªam wszystkie rysunkii napisaªam manuskrypt. Mój udziaª proentowy szauj� na 90%.3. D. Kotlorz, A. Kotlorz,Double logarithmi terms ln2 x in the heavy quark prodution σ(PP̄ −→

HH̄) − σ(PP −→ HH̄) ross-setions,Ata Phys. Polon. B34 (2003) 3305-3320; [hep-ph 0306091℄Mój wkªad w powstanie tej pray polegaª na sformuªowaniu problemu, zaplanowaniupra, przeprowadzeniu wi�kszo±i rahunków i analiz, przygotowaniu kodu i wykonaniuoblize« numeryznyh oraz interpretaji otrzymanyh wyników. Konsultowaªamze wspóªautorem zastosowane metody numeryzne. Wykonaªam wszystkie rysunkii napisaªam manuskrypt. Mój udziaª proentowy szauj� na 80%.4. D. Kotlorz, A. Kotlorz,Low-x ontribution to the bjorken sum rule within uni�ed ln2x + LO DGLAPapproximation,Ata Phys. Polon. B35 (2004) 2503-2518; [hep-ph 0410159℄Mój wkªad w powstanie tej pray polegaª na Mój wkªad w powstanie tej praypolegaª na sformuªowaniu problemu, zaplanowaniu pra, przeprowadzeniu wszystkihrahunków i analiz, przygotowaniu kodu i wykonaniu oblize« numeryznyh orazinterpretaji otrzymanyh wyników. Wykonaªam wszystkie rysunki i napisaªammanuskrypt. Mój udziaª proentowy szauj� na 90%.5. D. Kotlorz, A. Kotlorz,Study of the nuleon spin-dependent struture funtion g1. A omparison with reentHERMES and COMPASS data,Ata Phys. Polon. B39 (2008) 1913-1930; [arXiv: 0810.0606℄Mój wkªad w powstanie tej pray polegaª na Mój wkªad w powstanie tej praypolegaª na sformuªowaniu problemu, zaplanowaniu pra, przeprowadzeniu wszystkihrahunków i analiz, przygotowaniu kodu i wykonaniu oblize« numeryznyh orazinterpretaji otrzymanyh wyników. Wykonaªam wszystkie rysunki i tabel� oraznapisaªam manuskrypt. Mój udziaª proentowy szauj� na 90%.Reenzowane artykuªy konferenyjne:6. D. Strózik-Kotlorz,Magneti resonane spetrosopy of the human brain,Phys. Part. Nul. 45 (2014) 347-348Odpowiadam za 100% pray.7. D. Strózik-Kotlorz, A. Kotlorz,DGLAP evolution of the trunated moments of PDFs in spin physis,Phys. Part. Nul. 45 (2014) 52-53Mój wkªad w powstanie tej pray polegaª na wyborze zaprezentowanyh wyników oraznapisaniu manuskryptu. Mój udziaª proentowy szauj� na 90%.3



Publikaje przed doktoratem:J. Kwiei«ski, D. Strózik-Kotlorz,Possible parametrization of parton distributions inorporating singular small-xbehavior implied by QCD and its phenomenologial impliations for HERA,Z. Phys. C48 (1990) 315-326J. Kwiei«ski, D. Strózik-Kotlorz,Possible parametrization of parton distributions,Nul. Phys. Pro. Suppl. 18C (1991) 74-79D. Strózik-Kotlorz,Parton distributions in the small x region within LLX approximation,Z. Phys. C53 (1992) 493-500B) Wynalazki oraz wzory u»ytkowe i przemysªowe, które uzyskaªy ohron� i zostaªy wys-tawione na mi�dzynarodowyh lub krajowyh wystawah lub targahBRAKC) Monogra�e, publikaje naukowe w zasopismah mi�dzynarodowyh lub krajowyhinnyh ni» znajduj¡e si� w bazie, o której mowa w pkt II A:1. D. Strózik-Kotlorz,Determination of the parton densities from trunated Mellin moments,Optimization of the strutures of manufaturing proesses, Opole: O�. Wydaw. PO2009, s.165, Studia i Monogra�e, Politehnika Opolska z.256,ISBN 978-83-60691-69-4Odpowiadam za 100% pray.2. S. Wake, T. Góreki, D. Strózik-Kotlorz, M. Kostrzewa,Time dependene of the intensity of eletroluminesene aompanying the early stageof the anodi oxidation of admium,Optimization of Manufaturing Proesses and Work Environment, Opole, O�.Wydaw. PO 2010, s.17, Studia i Monogra�e, Politehnika Opolska z.276,ISBN 978-83-60691-96-0Mój wkªad w powstanie tej pray polegaª na wyprowadzeniu ko«owej postai wzoruopisuj¡ego zasow¡ zale»no±¢ nat�»enia elektroluminesenji w proesie anodowegoutleniania kadmu. Mój udziaª proentowy szauj� na 20%.3. D. Strózik-Kotlorz,Proton magneti resonane spetrosopy of the human brain,Manufaturing Proesses. Some Problems, Opole, O�. Wydaw. PO 2012, Studiai Monogra�e z. 330, Politehnika Opolska, s. 131, ISBN 978-83-62736-85-0Odpowiadam za 100% pray.4. M. Stahera, D. Strózik-Kotlorz, K. Sznajder,Magneti resonane in human brain examinations. A brief outline of the tehniques,Opole, O�. Wydaw. PO 2013, Studia i Monogra�e, z. 364, Politehnika Opolska,s. 65-80, ISBN 978-83-64056-37-6Mój wkªad w powstanie tej pray polegaª na napisaniu wst�pu pray, napisaniurozdziaªu dotyz¡ego spektroskopii oraz ko«owego zredagowania aªo±i pray. Mójudziaª proentowy szauj� na 50%.
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Artykuªy konferenyjne:1. D. Strózik-Kotlorz,Evolution equations for trunated Mellin moments of the parton densities,Proeedings of XIII Advaned Researh Workshop on High Energy Spin PhysisDSPIN-09, edited by A. V. Efremov and S. V. Goloskokov, JINR Dubna 2010,135-138, ISBN 978-5-9530-0240-0Odpowiadam za 100% pray.2. D. Strózik-Kotlorz, A. Kotlorz,Appliations of the trunated Mellin moments of the parton distributions in analysisof the spin struture funtions,Proeedings of XIV Advaned Researh Workshop on High Energy Spin PhysisDSPIN-11, edited by A. V. Efremov and S. V. Goloskokov, JINR Dubna 2012,151-154, ISBN 978-5-9530-0315-5Mój wkªad w powstanie tej pray polegaª na wyborze zaprezentowanyh wyników oraznapisaniu manuskryptu. Mój udziaª proentowy szauj� na 90%.3. D. Strózik-Kotlorz, A. Kotlorz,QCD evolution equations for trunated Mellin moments of the parton distributions,Proeedings of International Workshop Hadron Struture and QCD (HSQCD 2012)from Low to High Energies, edited by Vitor T. Kim, Lev N. Lipatov, published byPublishing Department B. P. Konstantinov Petersburg Nulear Physis Instituteof National Researh Centre Kurhatov Institute Gathina, St. Petersburg 188300Russia, 42-47, ISBN 978-5-86763-323-3Mój wkªad w powstanie tej pray polegaª na wyborze zaprezentowanyh wyników oraznapisaniu manuskryptu. Mój udziaª proentowy szauj� na 90%.4. S.V. Mikhailov, D. Strózik-Kotlorz, O.V. Teryaev,Trunated moments of parton densities in appliations to spin physis,Proeedings of XV Advaned Researh Workshop on High Energy Spin PhysisDSPIN-13, edited by A. V. Efremov and S. V. Goloskokov, JINR Dubna 2014,143-146, ISBN 978-5-9530-0377-3Mój wkªad w powstanie tej pray polegaª na wyborze zaprezentowanyh wyników oraznapisaniu manuskryptu. Mój udziaª proentowy szauj� na 90%.D) Opraowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentaja pra badawzyh, ekspertyz,utworów i dzieª artystyznyhBRAKE) Sumaryzny impat fator wedªug listy Journal Citation Reports (JCR), zgodniez rokiem opublikowania: 26.285F) Lizba ytowa« publikaji78 wg INSPIRE-HEP: http://inspirehep.net/author/pro�le/D.Strozik.Kotlorz.153 wg Web of Siene (WoS)63 wg SCOPUSG) Indeks Hirsha5 (INSPIRE-HEP), 4 (WoS), 5 (SCOPUS)H) Kierowanie mi�dzynarodowymi i krajowymi projektami badawzymi oraz udziaªw takih projektah1. Infrared modi�ed QCD ouplings in leptoni and hadroni proesses, 2014,kierownik projektu: D.V. Shirkov, Program Bogolubowa - Infelda, wykonawa5

http://inspirehep.net/author/profile/D.Strozik.Kotlorz.1


I) Mi�dzynarodowe i krajowe nagrody za dziaªalno±¢ naukow¡ albo artystyzn¡BRAKJ) Wygªoszenie referatów na mi�dzynarodowyh i krajowyh konferenjah tematyznyh1. D. Strózik-Kotlorz, 2009, Evolution equations for trunated Mellin momentsof the parton densities, XIII Advaned Researh Workshop on High Energy SpinPhysis DSPIN-09, Dubna, Russia2. D. Strózik-Kotlorz, 2010, Evolution of trunated moments of spin struturefuntions, Advaned Studies Institute - Symmetries and Spin SPIN-Praha-2010,Praha, Czeh Republi3. D. Strózik-Kotlorz, A. Kotlorz, 2011, Appliations of the trunated Mellinmoments of the parton distributions in analysis of the spin struture funtions, XIVAdvaned Researh Workshop on High Energy Spin Physis DSPIN-11, Dubna, Russia4. D. Strózik-Kotlorz, 2012, Magneti resonane spetrosopy of the humanbrain, The 20th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on Spin Physis (SPIN2012),JINR, Dubna, Russia5. D. Strózik-Kotlorz, A. Kotlorz, 2012, DGLAP evolution of the trunatedmoments of PDFs in spin physis, The 20th INTERNATIONAL SYMPOSIUM onSpin Physis (SPIN2012), JINR, Dubna, Russia6. S.V. Mikhailov, D. Strózik-Kotlorz, O.V. Teryaev, 2013, Trunated moments ofparton densities in appliations to spin physis, XV Advaned Researh Workshopon High Energy Spin Physis DSPIN-13, Dubna, Russia7. S.V. Mikhailov, D. Strózik-Kotlorz, 2015, Generalized DGLAP evolution,XVI Advaned Researh Workshop on High Energy Spin Physis DSPIN-15, Dubna,RussiaPrzed doktoratem:J. Kwiei«ski, D. Strózik-Kotlorz, 1990, Possible parametrization of parton dis-tributions, DESY Topial Meeting: Small-x Behavior of Deep Inelasti StrutureFuntions in QCD, Hamburg, GermanyIII. Dorobek dydaktyzny i popularyzatorski oraz informaja o wspóªpray mi�dzynarodowejhabilitantaA) Uzestnitwo w programah europejskih oraz innyh programah mi�dzynarodowyhi krajowyh1. Polsko - Rosyjski Program Bogolubowa - Infelda w dziedzinie �zyki teore-tyznej, 2009-2013, Theory of Fundamental Interations, uzestnik2. Polsko - Rosyjski Program Bogolubowa - Infelda w dziedzinie �zyki teore-tyznej, 2014-2018, Theory of Fundamental Interations, uzestnikB) Aktywny udziaª w mi�dzynarodowyh i krajowyh konferenjah naukowyh1. D. Strózik-Kotlorz, A. Kotlorz, 2012, QCD evolution equations for trun-ated Mellin moments of the parton distributions, International Workshop HadronStruture and QCD HSQCD 2012 from Low to High Energies, Gathina, Russia6



2. D. Strózik-Kotlorz, S.V. Mikhailov, 2014, Cut moments and a generaliza-tion of DGLAP equations, International Workshop Hadron Struture and QCDHSQCD 2014 from Low to High Energies, Gathina, Russia3. D. Strózik-Kotlorz, S.V. Mikhailov, O.V. Teryaev, 2014, Cut Mellin mo-ments approah and generalized DGLAP equations, XXII International BaldinSeminar on High Energy Physis Problems, JINR, Dubna, RussiaC) Udziaª w komitetah organizayjnyh mi�dzynarodowyh i krajowyh konferenjinaukowyhBRAKD) Otrzymane nagrody i wyró»nienia inne ni» wymienione w pkt II - IBRAKE) Udziaª w konsorjah i sieiah badawzyhBRAKF) Kierowanie projektami realizowanymi we wspóªpray z naukowami z innyh o±rod-ków polskih i zagraniznyh oraz we wspóªpray z przedsi�biorami, innymi ni»wymienione w pkt II HBRAKG) Udziaª w komitetah redakyjnyh i radah naukowyh zasopismBRAKH) Czªonkostwo w mi�dzynarodowyh i krajowyh organizajah oraz towarzystwahnaukowyhBRAKI) Osi¡gni�ia dydaktyzne i w zakresie popularyzaji nauki lub sztuki1. Od 1996 jako praownik naukowo - dydaktyzny prowadz� w PolitehnieOpolskiej wykªady, ¢wizenia oraz laboratoria z przedmiotów �zyka, modelowanieproesów �zyznyh oraz tehnologia informayjna. Moje ±rednie rozne obi¡»eniedydaktyzne wynosi ok. 400 godzin.2. Udziaª w oroznym Opolskim Festiwalu Nauki, 2003 - nadal, prelekjepopularnonaukowe, organizowanie i prowadzenie konkursów wiedzy �zyznej, pokazydo±wiadze« �zyznyhJ) Opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku spejalizajiBRAKK) Opieka naukowa nad doktorantami w harakterze opiekuna naukowego lub promotorapomonizegoBRAKL) Sta»e w zagraniznyh i krajowyh o±rodkah naukowyh lub akademikihLaboratorium Fizyki Teoretyznej im. Bogolubowa, Zjednozony Instytut Bada«J¡drowyh w Dubnej, Rosja, 22.04.2013 - 30.09.2014 oraz 1.04.2015 - nadal, praa nastanowisku wiod¡ego praownika naukowegoPrzed doktoratem:1. DESY, Hamburg, Niemy, 19902. Uniwerytet Lund, Szweja, 1991M) Wykonane ekspertyzy lub inne opraowania na zamówienieBRAKN) Udziaª w zespoªah eksperkih i konkursowyhBRAK 7




