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Streszczenie: 

Nasza wiedza na temat cząstek elementarnych i sił oddziałujących między nimi jest zawarta 

w teorii zwanej Modelem Standardowym. W celu testowania Modelu Standardowego przy najwyższych 

dostępnych energiach oraz odkrycia potencjalnych odchyleń od jego przewidywań w ośrodku badawczym 

CERN pod Genewą zbudowano Wielki Zderzacz Hadronów (ang. Large Hadron Collider, LHC) 

zderzający głównie protony z protonami przy energii w środku masy √s = 13 TeV. Najważniejszym 

osiągnięciem akceleratora LHC było odkrycie bozonu Higgsa przez eksperymenty ATLAS i CMS w roku 

2012. Odkrycie to dowodzi, że Model Standardowy jest poprawnie skonstruowaną i wewnętrznie spójną 

teorią. Pomimo tego, że jest to jak dotąd najlepszy znany nam opis świata cząstek elementarnych, nie jest 

to opis kompletny. Fizyka jednoznacznie przewiduje istnienie zjawisk wykraczających poza Model 

Standardowy (ang. Beyond Standard Model, BSM). Poszukiwania tzw. Nowej Fizyki prowadzone 

są obecnie na akceleratorze LHC, jednak zdecydowanie większe możliwości oferują planowane przyszłe 

zderzacze elektron-pozyton (e
+
e

-
). Pozwalają one zarówno na bezpośrednią obserwację nowych cząstek, 

jak również dają możliwość pomiaru znanych już zjawisk z niespotykaną dotąd dokładnością. Obserwacja 

odchyleń od przewidywań Modelu Standardowego stanowi inny, niezależny sposób poszukiwań – 

tzw. obserwacje pośrednie. Wielkie znaczenie ma także wykluczenie jak największych obszarów 

dopuszczalnych parametrów teoretycznie proponowanych modeli BSM.  

 

Obecnie, w laboratorium CERN rozważane są jednocześnie dwa alternatywne projekty przyszłych 

zderzaczy e
+
e

-
. Jednym jest zderzacz liniowy CLIC, a drugim zderzacz kołowy o obwodzie około 100 km 

FCC-ee. Na obecnym etapie niezmiernie ważnym zadaniem jest zbadanie tzw. potencjału fizycznego, 

czyli czułości proponowanych eksperymentów na różne poszukiwane zjawiska i pomiary precyzyjne. 

Analizy tego typu przeprowadza się przy pomocy metod Monte Carlo i precyzyjnego modelowania 

przyszłych eksperymentów. To jak dobrze będą w stanie obserwować lub wykluczać zjawiska 

przewidywane w ramach różnych modeli BSM oraz jak precyzyjnie będą mierzyć zjawiska znane 

w ramach Modelu Standardowego, stanowić będzie podstawę wyboru najlepszego wariantu i tym samym 

zdecyduje o przyszłości badań w dziedzinie Fizyki Cząstek Elementarnych na następne dziesięciolecia. 

 

Włączenie się w te prace pozwala na udział w badaniach naukowych na najwyższym światowym 

poziomie. Proponowany projekt będzie prowadzony we ramach szerokiej współpracy międzynarodowej 

skupionej wokół laboratorium CERN.  

 

 

Wymagania dotyczące kandydatów: 

 zainteresowanie Fizyką Wysokich Energii i statystyczną analizą danych; 

 dobra umiejętność komunikowania się w języku angielskim w mowie i piśmie; 

 podstawowa umiejętność programowania (C++, Python); 

 umiejętność pracy w grupie. 

 

 


