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Opiekun naukowy
Imię i nazwisko
Prof. Franciszek Krok
E-mail
franciszek.krok@uj.edu.pl
Zakład
Zakład Fizyki Ciała Stałego
Pracownia
Nanostruktur powierzchniowych
Strona www grupy
http://www.zfcs.if.uj.edu.pl/nanostructures-research
Proponowany temat badań

Badania struktury cienkich warstw tlenków metali metodami mikroskopii
elektronowej oraz bliskich oddziaływań.
Krótki opis (< 1000 znaków)
Celem badań będzie opanowanie podstawowych technik próżniowych oraz zapoznanie się z
procesem wytworzenia cienkiej warstwy z tlenku metalu (np. TiO2) metodą rozpylania
magnetronowego. Następnie student zapozna się technikami charakteryzacji obrazowania
morfologii oraz składu chemicznego tak przygotowanej warstwy z wykorzystaniem techniki
mikroskopii elektronowej (SEM, warunki próżni) oraz mikroksopii sił atomowych (AFM w warunkach
normalnych).
Wymienione powyżej techniki eksprymentalne pozwolą studentowi opanować podstawowe
procesy wytwarzania i charakteryzacji układów w skali nanometrowej. Opanowanie
przedstawionych powyżej metod jest ważnym elementem wykorzystywanym w wielu dziedzinach
fizyki ciała stałego, fizyki powierzchni oraz nanotechnologii.
Główne narzędzia badawcze
Układ do nanoszenia cienkich warstw metodą „sputteringu”, mikroksopia SEM, mikroskopia AFM.
Wymagania w stosunku do kandydata
- zaiteresowanie pracami eksperymentalnymi;
- zdolność/chęć rozwiązywania problemów technicznych.
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

X

pracy doktorskiej

X
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Opiekun naukowy
Imię i nazwisko
Dr hab. Paweł Starowicz
E-mail
pawel.starowicz@uj.edu.pl
Zakład
Zakład Fizyki Ciała Stałego
Pracownia
Laboratorium Struktury Elektronowej Materiałów
Strona www grupy
http://www.zfcs.if.uj.edu.pl/electronic-structure-research
Proponowany temat badań

Badanie struktury elektronowej materiałów
Krótki opis (< 1000 znaków)
Tematem praktyki będzie badanie struktury elekronowej, która pozwala zrozumieć własności wielu
materiałów. Przedmiotem badań będzie struktura pasmowa i powierzchnia Fermiego nowych
związków, tych, które przeważnie mają charakter metaliczny. Obecnie w laboratorium badane są
układy topologicznie nietrywialne, nadprzewodniki oraz nadprzewodniki topologiczne. Materiały te
w przyszłości mogą posłużyć do rozwoju nowych gałęzi elektroniki, w tym opartych na spinie
elektronu oraz do wytwarzania urządzeń pozwalających na oszczędzanie energii, jednak obecnie są
przedmiotem zainteresowania fizyków ze względu na fakt, że zjawiska w nich występujące nie są
jeszcze w pełni zrozumiane.
Praktyka będzie się odbywała w Laboratorium Struktury Elektronowej Materiałów w Zakładzie Fizyki
Ciała Stałego. Będzie ona obejmować przygotowanie monokryształów do eksperymentu i określanie
ich orientacji krystalicznej przy pomocy kamery Lauego. Kolejne pomiary zostaną przeprowadzone
w aparaturze składającej się z kilku komór ultra-wysokiej próżni. Próbki będą badane metodą
kątoworozdzielczej spektroskopii fotoemisyjnej (z ang. ARPES – angle-resolved photoemission
spectrosopy). Uzyskane wyniki w postaci dużych macierzy liczb zostaną poddane analizie przy
pomocy odpowiednich procedur komputerowych.
Student odbywający praktykę nabierze pewnego doświadczenia w pracy przy urządzeniach ultrawysokiej próżni i pozna podstawowe fakty z zakresu struktury pasmowej materiałów. Praca
praktykanta będzie dotyczyć tematów badawczych aktualnie realizowanych w laboratorium. Jeżeli
student będzie zainteresowany, może zostać włączony do pracy grupy badawczej również po
odbyciu praktyki. Pomiary ARPES prowadzimy także przy synchrotronie Solaris (jak również przy
synchrotronach zagranicznych), gdzie nastąpi kontynuacja prac rozpoczętych w laboratorium.
Główne narzędzia badawcze
Aparatura ultra-wysokiej próżni służąca do prowadzenia pomiarów metodami kątoworozdzielczej
spektroskopii fotoemisyjnej (ARPES), spektroskopii fotoelektronoów wzbudzanej promieniami X
(XPS – X-ray photoelectron spectroscopy) oraz ultrafioletowymi (UPS-utraviolet photoelectron
spectroscopy).
Wymagania w stosunku do kandydata
Kandydat powinien wykazywać zainteresowanie pracą laboratoryjną, która obejmuje zarówno
przygotowanie monokryształów pod mikroskopem, jak i pracę przy obsłudze dużej aparatury ultrawysokiej próżni. Student powinien wykazywać chęć pogłębienia swojej wiedzy na temat zjawisk,
które są w centrum zainteresowania współczesnej fizyki ciała stałego. Dodatkowo, chęć do nauki
podstaw programowania będzie mile widziana.
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

X

pracy doktorskiej

X
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Imię i nazwisko
E-mail
Zakład
Pracownia
Strona www grupy
Proponowany temat badań

Opiekun naukowy
Dr hab. Stanisław Baran
stanislaw.baran@uj.edu.pl
Zakład Fizyki Ciała Stałego
Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Magnetycznych i
Nadprzewodnictwa - C-0-17
http://www.zfcs.if.uj.edu.pl/magnetic-research

Badanie właściwości magnetycznych i przemian fazowych w nowych
materiałach
Krótki opis (< 1000 znaków)
W ramach praktyki studenckiej student nauczy się podstaw obsługi urządzenia Physical Property
Measurement System (PPMS), które jest na wyposażeniu wielu wiodących laboratoriów.
W posiadanej konfiguracji PPMS umożliwia badanie szeregu własności fizycznych próbek
miligramowych w szerokim zakresie temperatur (1.9-400 K), ciśnień (do 1 GPa) oraz pól
magnetycznych (0-9 T). Możliwe są pomiary oporu elektrycznego, ciepła właściwego, podatności
magnetycznej (metodą stało- i zmiennoprądową) oraz namagnesowania. Dodatkowym atutem
posiadanego egzemplarza jest wyposażenie go w skraplarkę helową pracującą w obiegu
zamkniętym, co znacznie podnosi ekonomię użytkowania urządzenia uniezależniając je od dostaw
ciekłego helu. Student będzie uczestniczył zarówno w przygotowaniu próbek do pomiarów, jak i
samym uruchamianiu pomiarów.

Główne narzędzia badawcze
Physical Property Measurement System (PPMS)
https://www.qdusa.com/products/ppms.html
Wymagania w stosunku do kandydata
Wiedza w zakresie podstaw elektryczności i magnetyzmu, termodynamiki, mechaniki kwantowej.
Zainteresowanie pracą eksperymentalną.
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

X

pracy doktorskiej

X
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Opiekun naukowy
Imię i nazwisko
Prof. dr hab. Jakub Rysz
E-mail
jakub.rysz@uj.edu.pl
Zakład
Zakład Inżynierii Nowych Materiałów
Pracownia
Laboratorium Elektroniki Organicznej
Strona www grupy
Proponowany temat badań

Fotolitografia optyczna
Fotolitografia jest stosowana w wielu gałęziach współczesnej technologii, bez niej trudno sobie
wyobrazić linie technologiczne produkcji płyt głównych, procesorów czy urządzeń
mikroelektomechanicznych (MEMS). Jest to kilkustopniowy proces zaczynający się od nałożenia na
podłoże substancji fotoczułej (fotorezystu). W następnym kroku fotorezyst naświetlany jest tak aby
po wywołaniu tworzył zadany wzór odsłaniając częściowo podłoże. W zależności od potrzeb, na tak
przygotowane podłoże może zostać napylana warstwą metaliczna lub może oni być roztworze
trawiącym.
W czasie praktyk będzie można zapoznać się z całym procesem fotolitografii i zastosowanie tej
metody do tworzenia elektrod dla układów elektroniki organicznej w skali mikro oraz prostych
urządzeń mikrofluidyczych. Osoby zainteresowane będą miały również możliwość zapoznania się z
Mikroskopią Sił Atomowych, która będzie służyła do obrazowania wytworzonych struktur.

Główne narzędzia badawcze
Spin-coating (nanoszenie fotorezystów), naświetlarka, mikroskop optyczny, Mikroskop
Skanującego Próbnika
Podać głównę narzędzia badawcze używane podczas praktyki
Wymagania w stosunku do kandydata
Zapał do pracy laboratoryjnej
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

X

pracy doktorskiej

X
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Opiekun naukowy
Imię i nazwisko
Dr Paweł Dąbczyński
E-mail
pawel.dabczynski@uj.edu.pl
Zakład
Zakład Inżynierii Nowych Materiałów
Pracownia
Laboratorium Elektroniki Organicznej
Strona www grupy
Proponowany temat badań

Hybrydowe ogniwa fotowoltaiczne.
Celem projektu jest wytworzenie i charakteryzacja urządzeń fotowoltaicznych z hybrydową warstwą
aktywną. W trakcie badań, student będzie miał za zadanie przygotować serię urządzeń, w których
akceptor organiczny będzie systematycznie wymieniany na akceptor nieorganiczny. Charakteryzacja
urządzenia obejmie: określenie parametrów pracy urządzenia w standaryzowanych warunkach
pomiarowych oraz analizę morfologii otrzymanego urządzenia. Dodatkowym zadaniem studenta
będzie optymalizacja procesu wytwarzania urządzenia w kierunku maksymalizacji parametrów
pracy ogniwa. Uzyskane wyniki będą porównywane z modelowym ogniwem organicznym.
Główne narzędzia badawcze
Układ do charakterystyki prądowo napięciowej ogniw słonecznych, mikroskopia sił atomowych,
mikroskopia fluorescencyjna, spektrometria mas jonów wtórnych
Wymagania w stosunku do kandydata
Podstawowa wiedza o zasadzie działania urządzeń fotowoltaicznych.
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
Pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)
Pracy doktorskiej
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X

Opiekun naukowy
Imię i nazwisko
Dr hab. Monika Marzec
E-mail
monika.marzec@uj.edu.pl
Zakład
Zakład Inżynierii Nowych Materiałów
Pracownia
Strona www grupy
http://www.zinm.if.uj.edu.pl/liquid-crystals
Proponowany temat badań

Materiały ciekłokrystaliczne dla zastosowań w urządzeniach
optoelektrycznych
Krótki opis (< 1000 znaków)
Stale rosnące zapotrzebowanie współczesnego przemysłu na materiały o precyzyjnie określonych
parametrach jest coraz większym wyzwaniem dla współczesnej chemii i fizyki. Stąd wytwarzanie
i badanie właściwości nowych materiałów jest tak istotne. Celem praktyki będzie zaznajomienie
studenta z metodami badania chiralnych materiałów ciekłokrystalicznych wykazujących bogaty
polimorfizm fazowy, pod kątem ich zastosowania w urządzeniach optoelektronicznych. Student
nauczy się samodzielnie przygotowywać materiał do badań, prowadzić pomiar oraz analizować
otrzymane wyniki. Zapozna się z typowymi metodami badania tego typu materiałów: mikroskopią
polaryzacyjną, metodami elektrooptycznymi (pomiar spontanicznej polaryzacji, kąta pochylenia
molekuł, transmisji światła), różnicową kalorymetrią skanningową oraz spektroskopią dielektryczną.

Tekstury ciekłokrystaliczne zarejestrowane pod mikroskopem polaryzacyjnym

Przykładowe widmo otrzymane metodą spektroskopii dielektrycznej oraz temperaturowa zależność spontanicznej
polaryzacji

Główne narzędzia badawcze
Mikroskop polaryzacyjny, kalorymetr różnicowy, spektrometr impedancyjny, dygestorium.
Wymagania w stosunku do kandydata
Możliwe 2 osoby na ten temat
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

X

pracy doktorskiej

X
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Opiekun naukowy
Imię i nazwisko
Dr hab. Bartosz Such
E-mail
bartosz.such@uj.edu.pl
Zakład
Zakład Fizyki Nanostuktur i Nanotechnologii
Pracownia
Pracownia Badania Powierzchni Tlenków
Strona www grupy
http://zfnin.if.uj.edu.pl/pl/sites_groups/group_oxides.html
Proponowany temat badań

Molekuły na powierzchniach tlenkowych
Krótki opis (< 1000 znaków)
Celem praktyki jest poznanie procesu przygotowania ultra-cienkich warstw molekularnych na
powierzchniach tlenkowych oraz przebadanie ich, przede wszystkim metodą skaningowej
mikroskopii tunelowej (STM). Są to problemy badane ze względu na wagę morfologii aktywnych
molekuł dla wydajności pracy urządzeń takich jak ogniwa słoneczne, w których aktywnym ośrodkiem
są molekuły organiczne.
W trakcie praktyki będzie można poznać podstawowe zasady pracy w środowisku ultrawysokiej
próżni (UHV) oraz problemów związanych z wytwarzaniem niskich ciśnień. Możliwe będzie
zaznajomienie się z metodami przygotowania atomowo czystych powierzchni krystalicznych oraz
nanoszenia warstw metodą epitaksji z wiązki molekularnej. Zasadniczym urządzeniem
wykorzystanym do przebadania otrzymanych warstw będzie mikroskop STM oraz metoda
termicznie programowanej desorpcji.

Główne narzędzia badawcze
Mikroskop STM, temperaturowo programowana desorpcja TPD, system przygotowywania podłoży
i nanoszenia adsorbatów
Wymagania w stosunku do kandydata
- zainteresowanie technikami eksperymentalnymi
- znajomość języka angielskiego jest dodatkowym atutem
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

X

pracy doktorskiej

X
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Opiekun naukowy
Imię i nazwisko
Dr Paweł Dąbczyński
E-mail
Pawel.dabczynski@uj.edu.pl
Zakład
Zakład Inżynierii Nowych Materiałów
Pracownia
Laboratorium Elektroniki Organicznej
Strona www grupy
Proponowany temat badań

Nieorganiczne diody świecące
Celem projektu jest wytworzenie i charakteryzacja diod świecących z warstwą emisyjną zbudowaną
na bazie nieorganicznych nanocząstek. W trakcie praktyk student będzie miał za zadanie wykonać
działający prototyp urządzenia, zbadać właściwości elektroluminescencyjne wraz z analizą
spektralną oraz przeprowadzić proces optymalizacji struktury warstwowej diody.
Charakteryzacja urządzenia obejmie określenie intensywność fotoluminescencji w funkcji napięcia,
analizę spektralną, badanie morfologii układu: analiza topografii powierzchni warstwy metoda
mikroskopii sił atomowych oraz profilowanie głębokościowe metodą dynamicznej spektrometrii
mas jonów wtórnych. Uzyskane wyniki zostaną porównane z modelową diodą organiczną.

Główne narzędzia badawcze
Spektrometr UV-VIS, układ do charakteryzacji prądowo napięciowej, mikroskopia sił atomowych,
mikroskopia fluorescencyjna, spektrometria mas jonów wtórnych, ellipsometria spektralna.
Wymagania w stosunku do kandydata
Podstawowa wiedza o zasadzie działania diody elektroluminescencyjnej
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
Pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)
Pracy doktorskiej
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X

Opiekun naukowy
Imię i nazwisko
Prof. dr hab. Zbigniew Postawa
E-mail
zbigniew.postawa@uj.edu.pl
Zakład
Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii
Pracownia
Pracownia Komputerowego Modelowania Powierzchni
Strona www grupy
http://zfnin.if.uj.edu.pl/pl/sites_groups/group_comp-sci.html
Proponowany temat badań

Proces rozpylania jako narzędzie do pomiaru wielkości domieszkowania
grafenu – symulacje komputerowe.
Krótki opis (< 1000 znaków)
Materiały dwuwymiarowe (2D) są obecnie przedmiotem intensywnych badań ze względu na ich
unikalne właściwości optyczne i elektroniczne. Możliwość precyzyjnego dostrojenia przewodnictwa
półprzewodników uzyskiwana dzięki kontrolowanemu domieszkowaniu, np. atomami boru, jest
uważane za jeden z filarów technologii wytwarzania chipów. O ile sposób dokładnego pomiaru tego
domieszkowania jest stosunkowo dobrze znany dla układów trójwymiarowych, to wciąż jest jednym
z nierozwiązanych zagadnień w przypadku układów 2D ze względu na bardzo słaby sygnał.
Praca będzie dotyczyła opracowania wcześniej uzyskanych danych. Celem pracy będzie zbadania
możliwości wykorzystania pomiarów liczby neutralnych atomów emitowanych z warstwy
grafenowej bombardowanej pociskami C60, do określenia wielkości domieszkowania tej warstwy
atomami boru. W tym celu będzie trzeba zbadać jaka jest zależność pomiędzy liczbą emitowanych
atomów boru, a wielkością domieszkowania. Podczas praktyki będzie również można samodzielnie
wykonać symulacje komputerowe na systemach supercomputerowych, oraz zapoznać się z
technikami trójwymiarowej wizualizacji wyników symulacji komputerowych (grafika i animacje 3D).

Schemat modelowanego układu - grafen domieszkowany borem
Główne narzędzia badawcze
Symulacje komputerowe metodą dynamiki molekularnej (MD) - program LAMMPS
Wymagania w stosunku do kandydata
- umiejętność pracy z komputerem.
- obsługa programów do analizy danych (np. SigmaPlot, Excel)
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci:
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

X

pracy doktorskiej

X
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Opiekun naukowy
Imię i nazwisko
Prof. dr hab. Jacek Kołodziej
E-mail
jj.kolodziej@uj.edu.pl
Zakład
Zakład Promieniowania Synchrotronowego
Pracownia
Laboratorium spektroskopii elektronów
Strona www grupy
http://www.zps.if.uj.edu.pl/arpes
Proponowany temat badań

Struktura geometryczna i elektronowa powierzchni.
Krótki opis (< 1000 znaków)
Badania dyfrakcyjne struktury atomowej powierzchni
W ramach programu student/studentka zapoznaje się z techniką ultrawysokiej próżni, przygotowuje
powierzchnię krystaliczną oraz przeprowadza badania struktury tej powierzchni techniką dyfrakcji
elektronów niskiej energii (LEED).

Struktura pasmowa powierzchni półprzewodników/Gaz elektronowy 2D na powierzchniach
półprzewodników: W ramach programu student/studentka mierzy widma ARPES (strukturę
pasmową) powierzchni półprzewodnika oraz dwuwymiarowego gazu elektronów utworzonego przy
tej powierzchni.

Badania na linii pomiarowej UARPES w SOLARIS
W ramach programu student/studentka bierze udział w pomiarach ARPES/pracach na linii
pomiarowej w SOLARIS. Zapoznaje się z budową linii i z systemami kontroli linii.

Główne narzędzia badawcze:
Dyfraktometr elektronów niskiej energii (LEED), Kątoworozdzielczy spektrometr energii
fotoelektronów (ARPES)
Wymagania w stosunku do kandydata
- Zainteresowania zaawansowanymi eksperymentami i problemami w fizyce.
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

X

pracy doktorskiej

X
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Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
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Imię i nazwisko
E-mail
Zakład
Pracownia
Strona www grupy
Proponowany temat badań

Opiekun naukowy
Dr Aleksandra Wrońska, Mgr Katarzyna Rusiecka
aleksandra.wronska@uj.edu.pl,
katarzyna.rusiecka@doctoral.uj.edu.pl
Zakład Fizyki Hadronów
SiFi-CC
https://bragg.if.uj.edu.pl/sificc

Analiza danych doświadczalnych z detektora SiFi-CC
Krótki opis (< 1000 znaków)
Projekt SiFi-CC ma na celu zbudowanie nowgo
typu
kamery
comptonowskiej,
czyli
dwumodułowego,
pozycyjnie
czułego
detektora promieniowania gamma. Jego
docelowym zastosowaniem jest rejestracja
natychmiastowego promieniowania gamma
emitowanego
podczas
napromieniania
pacjenta w terapii protonowej, co pozwoli na
monitorowanie terapii w czasie rzeczywistym i
wychwycenie ewentualnych odstępstw od
planu leczenia. Tego typu urządzenia,
dotychczas nie stosowane w praktyce
kliniczne, pozwolą wznieść terapię protonową
na jeszcze wyższy poziom precyzji i
bezpieczeństwa dla pacjentów.
Kamera SiFi-CC zbudowana będzie z cienkich włókien scyntylacyjnych, odczytywanych przez
fotopowielacze krzemowe przy użyciu nowoczesnej elektroniki odczytu. Praktykant/ka będzie
analizować dane zebrane w trakcie pomiarów testowych. Przykładowe zadania, które mogą być
realizowane w ramach praktyki to:
• analiza widm energetycznych i czasowych,
• kalibracja energetyczno-pozycyjna włókien scyntylacyjnych,
• badanie korelacji zmierzonych parametrów.
Student/ka będzie mieć okazję zapoznać się z technikami i narzędziami analizy danych.
Główne narzędzia badawcze:
komputer, środowisko ROOT
Wymagania w stosunku do kandydata
znajomość środowiska linux i przynajmniej podstaw języka C++, zainteresowanie pracą
doświadczalną, znajomość podstaw fizyki jądrowej
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci :
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

X

pracy doktorskiej

X
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Imię i nazwisko
E-mail
Zakład
Pracownia
Strona www grupy
Proponowany temat badań

Opiekun naukowy
Dr Aleksander Gajos, Dr Szymon Niedźwiecki, Dr Magdalena Skurzok
aleksander.gajos@uj.edu.pl, szymon.niedzwiecki@uj.edu.pl,
magdalena.skurzok@uj.edu.pl
Doświadczalnej Fizyki Cząstek i jej Zastosowań
J-PET
http://koza.if.uj.edu.pl/pet/

Badanie łamania symetrii między materią a antymaterią w rozpadach
pozytonium
Krótki opis (< 1000 znaków)
Celem badań jest testowanie symetrii pomiędzy materią a antymaterią w rozpadach atomu
pozytonium będącego układem, składającym się z elektronu i pozytonu. Atom pozytonium
występuje w 2 stanach kwantowych - para pozytonium (p-Ps) i orto pozytonium (o-Ps), które
rozpadają się odpowiednio na parzystą i nieparzystą liczbę kwantów gamma. W ramach praktyki
zbadany zostanie poziom łamania symetrii ładunkowej (związanej z zamianą elektronu na pozyton)
poprzez pomiar rozpadów pozytonium zabronionych przez Model Standardowy, np rozpad p-Ps na
3 fotony. Pomiary wykonane zostaną przy wykorzystaniu detektora J-PET (Rys. 1).
Podczas praktyk student będzie miał możliwość przyswojenia wiedzy dotyczącej prowadzanych
badań (podstawy teoretyczne, statystyka), zapoznania się z unikalnym na świecie układem
detekcyjnym J-PET (Rys. 1) (nauka obsługi urządzenia, przeprowadzania pomiarów), a następnie
wykonania przygotowanego przez siebie eksperymentu, w którym badane będą emisje fotonów z
rozpadu pozytonium. Zebrane dane będą następnie przeanalizowane pod kątem testowania
symetrii ładunkowej.
Rys. 1 Detektor J-PET służący do
wykonania pomiarów, z umieszczoną w
środku małą komorą anihilacyjną.

Poziom badań zostanie dostosowany do
stopnia studiów. Każdy krok pracy
doświadczalnej i analizy danych będzie
tłumaczony na bieżąco i w miarę
indywidualnych potrzeb.
Główne narzędzia badawcze
Detektor J-PET, oscyloskop, C++/python, biblioteka ROOT
Wymagania w stosunku do kandydata
Studenci fizyki, fizyki doświadczalnej, fizyki cząstek elementarnych.
Mile widziane: chęć do nauki, zapał badawczy, sumienność i punktualność.
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

x

pracy doktorskiej

x
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Imię i nazwisko
E-mail
Zakład
Pracownia
Strona www grupy
Proponowany temat badań

Opiekun naukowy
Dr Aleksander Gajos, Dr Szymon Niedźwiecki, Dr Magdalena Skurzok
aleksander.gajos@uj.edu.pl, szymon.niedzwiecki@uj.edu.pl,
magdalena.skurzok@uj.edu.pl
Doświadczalnej Fizyki Cząstek i jej Zastosowań
J-PET
http://koza.if.uj.edu.pl/pet/

Badanie na fantomach z wykorzystaniem farmaceutyków w detektorze J-PET
Krótki opis (< 1000 znaków)
Celem badań jest pomiar i wstępna analiza obrazu mierzonego za pomocą unikalnego detektora JPET (Rys. 1) przy użyciu fantomów medycznych z wykorzystaniem farmaceutyków. Obraz
farmaceutyku, oparty będzie o wyznaczenie miejsc emisji fotonów wewnątrz detektora. W ramach
analizy niezbędne będzie określenie precyzji rekonstrukcji miejsca emisji.
Podczas praktyk student będzie miał możliwość przyswojenia wiedzy dotyczącej prowadzanych
badań (podstawy teoretyczne, statystyka), zapoznania się z unikalnym na świecie układem
detekcyjnym J-PET (Rys. 1) (nauka obsługi urządzenia, przeprowadzania pomiarów), w którym
farmaceutyk umieszczony będzie w kilku kilku fantomach medycznych. Zebrane dane będą
następnie przeanalizowane pod kątem rekonstrukcji obrazu.
Rys. 1 Detektor J-PET służący do wykonania
pomiarów, z umieszczoną w środku małą
komorą anihilacyjną.

Poziom badań zostanie dostosowany do
stopnia studiów. Każdy krok pracy
doświadczalnej i analizy danych będzie
tłumaczony na bieżąco i w miarę
indywidualnych potrzeb.
Główne narzędzia badawcze
Detektor J-PET, komputer, pakiet ROOT do analizy danych eksperymentalnych
Wymagania w stosunku do kandydata
Studenci fizyki, fizyki doświadczalnej, fizyki cząstek elementarnych
Mile widziane: chęć do nauki, zapał badawczy, sumienność i punktualność.
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

x

pracy doktorskiej

x
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Imię i nazwisko
E-mail
Zakład
Pracownia
Strona www grupy
Proponowany temat badań

Opiekun naukowy
Dr Aleksander Gajos, Dr Szymon Niedźwiecki, Dr Magdalena Skurzok
aleksander.gajos@uj.edu.pl, szymon.niedzwiecki@uj.edu.pl,
magdalena.skurzok@uj.edu.pl
Doświadczalnej Fizyki Cząstek i jej Zastosowań
J-PET
http://koza.if.uj.edu.pl/pet/

Badanie splątania kwantowego wysokoenergetycznych kwantów γ za pomocą
detektora J-PET
Krótki opis (< 1000 znaków)
Celem badań jest wykonanie pomiaru i analizy mającej na celu zbadanie czy kwanty γ pochodzące z
rozpadu atomu pozytonium są splątane kwantowo (tzn czy są ze sobą związane na odległość). Atom
pozytronium składający się z elektronu i pozytonu (antycząstki elektronu, która powstaje w wyniku
rozpadu β+) po pewnym czasie rozpada się emitując fotony w wyniku anihilacji pozytonu ze
związanym elektronem, lub innym elektronem z otoczenia.
Podczas praktyk student będzie miał możliwość przyswojenia wiedzy dotyczącej prowadzanych
badań (podstawy teoretyczne, statystyka), zapoznania się z unikalnym na świecie układem
detekcyjnym J-PET (Rys. 1) (nauka obsługi urządzenia, przeprowadzania pomiarów), a następnie
wykonania przygotowanego przez siebie eksperymentu, w którym badane będą emisje fotonów z
rozpadu pozytonium. Zebrane dane będą następnie przeanalizowane pod kątem badania splątania
kwantowego.
Rys. 1 Detektor J-PET służący do wykonania
pomiarów, z umieszczoną w środku małą
komorą anihilacyjną.

Poziom badań zostanie dostosowany do stopnia studiów. Każdy krok pracy doświadczalnej i analizy
danych będzie tłumaczony na bieżąco i w miarę indywidualnych potrzeb.
Główne narzędzia badawcze
Podać główne narzędzia badawcze używane podczas praktyki
Wymagania w stosunku do kandydata
Studenci fizyki, fizyki doświadczalnej, fizyki cząstek elementarnych.
Mile widziane: chęć do nauki, zapał badawczy, sumienność i punktualność.
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)
pracy doktorskiej
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Opiekun naukowy
Imię i nazwisko
Dr Michał Silarski i
E-mail
michal.silarski@uj.edu.pl
Zakład
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Strona www grupy
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Proponowany temat badań

Badanie widm promienowania gamma indukowanego neutronami pod kątem
wykrywania zanieczyszczeń na dnie morza
Krótki opis (< 1000 znaków)
Praktyki obejmują pomiary widm kwantów gamma powstających przy napromienianiu substancji
neutronami. Ich celem jest określenie zdolności wykrywania zanieczyszczeń dna Bałtyku ciężkim
paliwem zalegającym w zatopionych wrakach statków. Napromienianiu zostaną poddane próbki
pobrane z dna w okolicy min. wraku tankowca Franken. Praktyki obejmują kalibrację detektora
scyntylacyjnego z bromkiem lantanu, pomiary widm aktywacyjnych oraz opracowanie i interpretację
wyników. Istnieje również możliwość przeprowadzenia modelowania całego procesu pomiaru za
pomocą symulacj Monte Carlo w programie MCNP lub GEANT4 i ich porównanie z wynikami
przeprowadzonych pomiarów.

Główne narzędzia badawcze
1. Detektor scyntylacyjny (kryształ LaBr3:Ce:Sr połączony z fotopowielaczem)
2. Źródło neutronów AmBe
Wymagania w stosunku do kandydata
1. Znajomość podstaw analizy danych (SMOP-1)
2. Znajomość podstawowych procesów oddziaływania kwantów gamma z materią
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

X

pracy doktorskiej

X
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Opiekun naukowy
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Proponowany temat badań

Badanie własności osłonowych materiałów budowlanych
Krótki opis (< 1000 znaków)
Praktyki obejmują pomiary współczynników osłabienia promieniowania gamma o energii 200-4400
keV dla nowych materiałów budowlanych, wykorzystywanych w budownictwie jądrowym
(laboratoria, reaktory jądrowe). Zbadane zostaną próbki trzech betonów osłonowych
domieszkowanych gadolinem oraz bez domieszek z wykorzystaniem precyzyjnego detektora
półprzewodnikowego HPGe ORTEC GMX25P4-70. Dodatkowo zbadane zostaną dla tych materiałów
własności pochłaniania promieniowania neutronowego emitowanego ze źródła AmBe.
Drugą częścią praktyk będzie modelowanie transportu neutronów we wspomnianych materiałach
i określenie mocy dawki pochłoniętej przez człowieka znajdującego się za zadaną warstwą tego
materiału oraz określenie rozkładu energii neutronów oraz powstających wtórnie kwantów gamma.

Główne narzędzia badawcze
1. Detektor HPGe ORTEC GMX25P4-70
2. Źródło neutronów AmBe
Wymagania w stosunku do kandydata
1. Znajomość podstaw analizy danych (SMOP-1)
2. Znajomość podstawowych procesów oddziaływania kwantów gamma z materią
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

X

pracy doktorskiej

X
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Opiekun naukowy
Dr Michał Silarski i
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Zakład Doświadczalnej Fizyki Cząstek i Zastosowań
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http://koza.if.uj.edu.pl/sabat/

Charakterystyka detektorów scyntylacyjnych pod kątem wykorzystania
w wykrywaniu materiałów niebezpiecznych
Krótki opis (< 1000 znaków)
Praktyki obejmują testy detektorów scyntylacyjnych przeznaczonych do rejestracji kwantów gamma
oraz neutronów pod kątem ich wykorzystania w kostruowanym w ramach projektu SABAT
wykrywaczu materiałów niebezpiecznych. Detektory te zbudowane są z kryształów scyntylacyjnych
lub scyntylatorów plastikowych połączonych optycznie z fotopowielaczem lampowym lub macierzą
fotopowielaczy krzemowych. W ramach praktyk przeprowadzone zostaną podstawowe
charakterystyki detektorów (np. określenie rozdzielczości energetycznej oraz czasowej zdolności
rozdzielczej) a w przypadku detektorów kwantów gamma, zkonstruowanych z fotopowielaczy
krzemowych, planowane jest też stworzenie algorytmu rekonstrukcji miejsca reakcji kwantu gamma
w detektorze (na podstawie rozkładu amplitud sygnałów rejestrowanych za pomocą poszczególnych
fotopowielaczy).

Główne narzędzia badawcze
1. Detektory scyntylacyjne (kryształy BGO, LSO oraz LaBr3:Ce:Sr oraz materiały plastikowe: EJ410/EJ-420 połączone z fotopowielaczami)
2. Źródło neutronów AmBe
Wymagania w stosunku do kandydata
1. Znajomość podstaw programowania w dowolnym języku (preferowany C++, Python)
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)
pracy doktorskiej
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Implementacja geometrii detektora iTOF/HADES w pakiecie symulacyjnym
GEANT
Krótki opis (< 1000 znaków)
Jednym z wyzwań współczesnej fizyki cząstek elementarnych jest badanie zjawisk, które
wykraczając poza znany opis Modelu Standardowego. W tym celu bada się m.in. rzadkie rozpady
krótko żyjących cząstek. Badania nad tym rozpadami prowadzone są przez międzynarodową grupę
eksperymentalną HADES, która wykonuje pomiary w ośrodku GSI Darmstadt w Niemczech. Aby
można było dokładnie opisać proces rejestracji cząstek wymagane jest przygotowanie realistycznych
symulacji komputerowych, które odwzorowują geometrię fizycznych urządzeń detekcyjnych. Celem
proponowanej praktyki jest przygotowanie i implementacja geometrii nowego detektora
scyntylacyjnego iTOF, w istniejącym oprogramowaniu do symulacji o nazwie GEANT. W
ramach praktyk student będzie miał możliwość zapoznać się z narzędziami do symulacji i wizualizacji
danych. Student zostanie zapoznany z metodami implementacji geometrii fizycznych detektorów
oraz sposobami generowania ich odpowiedzi pod wpływem interakcji z oddziałującą cząstką.
Ponadto student zostanie zaznajomiony z różnymi technikami obliczeniowymi z zakresu statystyki
wykorzystywanymi współcześnie w fizyce cząstek elementarnych.

Główne narzędzia badawcze
Język C++ i FORTRAN, środowisko ROOT, środowisko do symulacji GEANT
Wymagania w stosunku do kandydata
Znajomość podstaw programowania w dowolnym języku, podstawy obsługi systemu Linux,
znajomość podstaw związanych z procesami oddziaływania cząstek w materii.
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

x

pracy doktorskiej

x
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Rozpad pozytronium w polimerach porowatych.
Krótki opis (< 1000 znaków)
Celem badań jest wyznaczenie wpływu polimerów porowatych na czas życia pozytronium czyli
atomu składającego się z elektronu i pozytonu (antycząstki elektronu, która powstaje w wyniku
rozpadu β+ w farmaceutyku). Atom ten po pewnym czasie rozpada się emitując fotony w wyniku
anihilacji pozytonu ze związanym elektronem, lub innym elektronem z otoczenia. Na czas życia
pozytronium wpływa zatem ilość dostępnych wokół niego elektronów oraz ciśnienie gazu, w którym
się znajduje.
W ramach praktyk student będzie miał możliwość przyswojenia wiedzy dotyczącej prowadzanych
badań (podstawy teoretyczne, statystyka), zapoznania się z unikalnym na świecie układem
detekcyjnym J-PET (Rys. 1) (nauka obsługi urządzenia, przeprowadzania pomiarów), a następnie
wykonania przygotowanego przez siebie eksperymentu, w którym farmaceutyk umieszczony będzie
w kilku różnych materiałach porowatych. Zebrane dane będą następnie zanalizowane pod kątem
pomiaru czasu życia pozytronium.

Rys. 1 Detektor J-PET służący do wykonania
pomiarów, z umieszczoną w środku małą
komorą anihilacyjną.

Poziom badań zostanie dostosowany do
stopnia studiów. Każdy krok pracy
doświadczalnej i analizy danych będzie
tłumaczony na bieżąco i w miarę
indywidualnych potrzeb.
Główne narzędzia badawcze
Detektor J-PET, oscyloskop, C++/python, biblioteka ROOT
Wymagania w stosunku do kandydata
Studenci fizyki doświadczalnej lub inżynierii materiałowej. Mile widziane: chęć do nauki, zapał
badawczy, sumienność i punktualność.
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

x

pracy doktorskiej

x
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Imię i nazwisko
Dr hab. Grzegorz Zuzel
E-mail
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Pracownia
Laboratorium niskich aktywności
Strona www grupy
Proponowany temat badań

Stacjonarna i terenowa spektroskopia gamma.
Krótki opis (< 1000 znaków)

Spektrometria gamma jest szeroko rozpowszechnioną techniką analityczną pozwalającą na
ilościowe i jakościowe badania zawartości izotopów promieniotwórczych w różnego typu próbkach
materiałowych (środowiskowych, medycznych, itp.).
W ramach praktyk studenci poznają budowę oraz zasadę działania spektrometrów gamma
zbudowanych w oparciu o detektory germanowe wysokiej czystości (HPGe). Detektory te
charakteryzują się wysoką wydajnością detekcji promieniowania gamma (możliwość rejestracji
nawet bardzo małego poziomu promieniotwórczości) oraz wysoką energetyczną zdolnością
rozdzielczą, co pozwala na łatwą identyfikację izotopów będących źródłem tego promieniowania.
Studenci będą mogli samodzielnie przeprowadzić pomiary zawartości izotopów
promieniotwórczych w wybranych przez siebie próbkach wykorzystując do tego celu dwa
stacjonarne wysokoczułe spektrometry pracujące w Zakładzie Doświadczalnej Fizyki Komputerowej.
Pracownia dysponuje także przenośnymi spektrometrami gamma, które posłużą do wykonania
pomiarów poziomu naturalnej promieniotwórczości w pomieszczeniach zamkniętych oraz
w terenie. Analiza uzyskanych widm pozwoli na identyfikację izotopów, których wkład do naturalnej
promieniotwórczości w danej lokalizacji jest największy.

Główne narzędzia badawcze
Wysokoczułe stacjonarne oraz przenośne spektrometry gamma.
Wymagania w stosunku do kandydata
Podstawowe informacje na temat promieniotwórczości naturalnej
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

X

pracy doktorskiej

X
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Imię i nazwisko
E-mail
Zakład
Pracownia
Strona www grupy
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Opiekun naukowy
Dr Aleksander Gajos, Dr Szymon Niedźwiecki, Dr Magdalena Skurzok
aleksander.gajos@uj.edu.pl, szymon.niedzwiecki@uj.edu.pl,
magdalena.skurzok@uj.edu.pl
Doświadczalnej Fizyki Cząstek i jej Zastosowań
J-PET
http://koza.if.uj.edu.pl/

Symulacje komputerowe Tomografu PET zbudowanego z polimerowych
scyntylatorów
Krótki opis (< 1000 znaków)
Celem badań jest wyznaczenie czułości detektora J-PET (Rys 1.) przy pomiarze z użyciem
farmaceutyku 22Na. Czułość zdefiniowana jest jako liczba zliczeń na sekundę podzielona przez
aktywność farmaceutyku. Drugim celem badań jest wyznaczenie frakcji pochłoniętej w materiałach
o różnych grubościach. Jest ona definiowana jako proporcja między fotonami rozproszonymi
wewnątrz obrazowanego materiału do wszystkich wyemitowanych fotonów.
Praktykant będzie zapozna się z prostymi technikami metod Monte Carlo oraz ich automatyzacją
przy użyciu języka C++ lub Python. Sposób działania tomografii PET oraz w szczególności zasada
działania detektora J-PET zostanie wyjaśniona w trakcie praktyk na poziomie dostosowanym do
stopnia studiów praktykanta. Wizualizacja otrzymanych wyników, będzie możliwa przy pomocy
dowolnego programu przedstawiającego wykresy.
UWAGA: praktyka może odbyć się zdalnie.
Rys. 1 Detektor J-PET służący do wykonania
pomiarów, z umieszczoną w środku małą
komorą anihilacyjną.

Poziom badań zostanie dostosowany do stopnia studiów. Każdy krok pracy doświadczalnej i analizy
danych będzie tłumaczony na bieżąco i w miarę indywidualnych potrzeb.
Główne narzędzia badawcze
Detektor J-PET, oscyloskop, C++/python, biblioteka ROOT
Wymagania w stosunku do kandydata
Studenci fizyki, fizyki doświadczalnej, fizyki cząstek elementarnych.
Mile widziane: chęć do nauki, zapał badawczy, sumienność i punktualność.
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

x

pracy doktorskiej

x
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Opiekun naukowy
Imię i nazwisko
Dr inż. Marcin Zieliński, Dr hab. Izabela Ciepał (IFJ)
E-mail
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Proponowany temat badań

Symulacje procesu produkcji mezonu 
Krótki opis (< 1000 znaków)
Jednym z wyzwań współczesnej fizyki cząstek elementarnych jest badania i poszukiwanie zjawisk
nie dających się opisać w ramach Modelu Standardowego. W tym celu bada się produkcję i rozpady
krótko żyjących cząstek, m.in. mezonów  i ’. Aby było możliwe lepsze zrozumienie procesów
lezące u podstaw Modelu Standardowego i oddziaływań fundamentalnych, istotnym jest poznanie
mechanizmów produkcji podstawowych cząstek elementarnych. Badania, w których bada się
procesy produkcji mezonów prowadzone są przez międzynarodową grupę eksperymentalną HADES,
która wykonuje pomiary w ośrodku GSI Darmstadt w Niemczech. Celem praktyki jest przygotowanie
symulacji produkcji mezonu  w zderzeniach protonu z protonem (pp) przy energii 4.5 GeV. Mezon
ten może być produkowany bezpośrednio w reakcji pp→ pp jak również ze wzbudzeniem poprzez
stan pośredni rezonansów N*(1535), N*(1650), N*(1710), które następnie rozpadają się na nukleon
oraz mezon  Produkcja będzie badana z wykorzystaniem generatora zdarzeń PLUTO oraz zdarzeń
wygenerowanych w kodzie transportu SMASH. W ramach praktyk student będzie miał możliwość
zapoznać się z różnymi narzędziami do symulacji i analizy dużych ilości danych oraz ich wizualizacji.
Ponadto student zostanie zaznajomiony z technikami obliczeniowymi z zakresu statystyki,
wykorzystywanymi współcześnie w fizyce cząstek elementarnych.

Główne narzędzia badawcze
Język C++, środowisko ROOT, narzędzie do symulacji PLUTO++, SMASH
Wymagania w stosunku do kandydata
Znajomość podstaw programowania w dowolnym języku, podstawy obsługi systemu Linux.
Dodatkowym atutem będzie znajomość podstaw analizy danych (np. kurs SMOP-1)
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

x

pracy doktorskiej

x
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Imię i nazwisko
Dr inż. Marcin Zieliński, Dr hab. Izabela Ciepał (IFJ)
E-mail
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Symulacje rozpadu mezonu →+-e+e- w celu badania symetrii CPT
Krótki opis (< 1000 znaków)
Jednym z wyzwań współczesnej fizyki cząstek elementarnych jest określenie stopnia zachowania
fundamentalnych symetrii dyskretnych np. parzystości ładunkowej C, parzystości przestrzennej P i
parzystości kombinowanej CP oraz poszukiwanie zjawisk nie dających się opisać w ramach Modelu
Standardowego. W tym celu bada się rozpady krótko żyjących cząstek, które są stanami własnymi P,
C i CP. Jednymi z takich interesujących cząstek są mezony η i η’, które mogą rozpadać się na kanały
leptonowe i pół-leptonowe np. →+−e+e- i →e+e- γ. Badania nad tym rozpadami prowadzone są
przez międzynarodową grupę eksperymentalną HADES, która wykonuje pomiary w ośrodku GSI
Darmstadt w Niemczech. Celem praktyki jest wykonanie symulacji komputerowych metodami
MonteCarlo z wykorzystaniem generatora zdarzeń PLUTO, rozpadu mezonu →+−e+e-, który
łamie symetrię CP. Dodatkowo symulowane będą również kanały, które stanowią potencjalne tło dla
tej reakcji, jak: →+− (→e+e-), →+− (→e+e-), →+−, →+− itp. Symulacje
mają na celu określenie przewidywanych rozkładów kątowych, rozkładów mas brakujących,
rozkładów mas niezmienniczych, wykresów Dalitza, stosunku sygnału do tła oraz akceptacji i
wydajności detekcji, z uwzględnieniem modeli teoretycznych. W ramach praktyk student będzie miał
możliwość zapoznać się z różnymi narzędziami do symulacji i analizy dużych ilości danych oraz ich
wizualizacji. Ponadto student zostanie zaznajomiony z technikami obliczeniowymi z zakresu
statystyki, wykorzystywanymi współcześnie w fizyce cząstek elementarnych.

Główne narzędzia badawcze
Język C++, środowisko ROOT, narzędzie do symulacji PLUTO++
Wymagania w stosunku do kandydata
Znajomość podstaw programowania w dowolnym języku, podstawy obsługi systemu Linux.
Dodatkowym atutem będzie znajomość podstaw analizy danych (np. kurs SMOP-1)
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

x

pracy doktorskiej

x
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Opiekun naukowy
Imię i nazwisko
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Testy prototypu modułu kamery comptonowskiej
Krótki opis (< 1000 znaków)
Projekt SiFi-CC ma na celu zbudowanie nowgo
typu
kamery
comptonowskiej,
czyli
dwumodułowego,
pozycyjnie
czułego
detektora promieniowania gamma. Jego
docelowym zastosowaniem jest rejestracja
natychmiastowego promieniowania gamma
emitowanego
podczas
napromieniania
pacjenta w terapii protonowej, co pozwoli na
monitorowanie terapii w czasie rzeczywistym i
wychwycenie ewentualnych odstępstw od
planu leczenia. Tego typu urządzenia,
dotychczas nie stosowane w praktyce
kliniczne, pozwolą wznieść terapię protonową
na jeszcze wyższy poziom precyzji i
bezpieczeństwa dla pacjentów.
Kamera SiFi-CC zbudowana będzie z cienkich włókien scyntylacyjnych, odczytywanych przez
fotopowielacze krzemowe przy użyciu nowoczesnej elektroniki odczytu. Praktykant/ka pracować
będzie z pierwszym istniejącym prototypem jednego modułu. Przykładowe zadania, które mogą być
realizowane w ramach praktyki to:
• wyznaczenie napięć przebicia stosowanych fotopowielaczy krzemowych,
• kalibracja energetyczno-pozycyjna włókien scyntylacyjnych,
• badanie efektu cross-talku optycznego.
Student/ka będzie mieć okazję zapoznać się z charakterystyką pracy w laboratorium detektorowym
fizyki jądrowej/cząstek i nowoczesnymi technologiami w tej dziedzinie.
Główne narzędzia badawcze:
detektor scyntylacyjny, fotopowielacze krzemowe, oscyloskop, komputer.
Wymagania w stosunku do kandydata
zainteresowanie pracą doświadczalną, znajomość podstaw fizyki jądrowej, mile widziana (choć nie
niezbędna) znajomość podstaw C++ i/lub języka python
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci :
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

x

pracy doktorskiej

x
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Wyznaczanie czasu życia pozytronium w próbkach nowotworów serca
Krótki opis (< 1000 znaków)
Celem badań jest wyznaczenie czasu życia pozytronium, atomu składającego się z elektronu i
pozytonu (antycząstki elektronu, która powstaje w wyniku rozpadu β+ w farmaceutyku), w próbkach
nowotworów serca (cardiac myxoma). Pozytronium rozpada się na kwanty gamma w wyniku
anihilacji pozytonu ze związanym elektronem, lub z innym elektronem z otoczenia. Na czas życia
pozytronium wpływa ilość dostępnych wokół niego elektronów. Istnieje możliwość wykorzystania
tej zależności do nieinwazyjnego badania gęstości tkanki nowotworowej. Opisana, nowoczesna
metoda, została rozwinięta w grupie J-PET.
Podczas praktyk student będzie miał możliwość przyswojenia wiedzy dotyczącej prowadzanych
badań (podstawy teoretyczne, statystyka), zapoznania się z unikalnym na świecie układem
detekcyjnym J-PET (Rys. 1) (nauka obsługi urządzenia, przeprowadzania pomiarów), a następnie
wykonania przygotowanego przez siebie eksperymentu, w którym farmaceutyk umieszczony będzie
w kilku próbkach nowotworów (zanurzonych w formalinie). Zebrane dane będą następnie
zanalizowane pod kątem pomiaru czasu życia pozytronium w próbkach nowotworów.
Rys. 1 Detektor J-PET służący do wykonania
pomiarów, z umieszczoną w środku małą
komorą anihilacyjną.

Poziom badań zostanie dostosowany do
stopnia studiów. Każdy krok pracy
doświadczalnej i analizy danych będzie
tłumaczony na bieżąco i w miarę
indywidualnych potrzeb.
Główne narzędzia badawcze
Detektor J-PET, oscyloskop, C++/python, biblioteka ROOT
Wymagania w stosunku do kandydata
Studenci fizyki, fizyki medycznej, biofizyki
Mile widziane: chęć do nauki, zapał badawczy, sumienność i punktualność.
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

x

pracy doktorskiej

x
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Wyznaczenie optymalnego punktu pracy prototypowego detektora
słomkowego do eksperymentu PANDA.
Krótki opis
W Zakładzie Fizyki Hadronów IF UJ opracowano i zbudowano prototyp gazowego detektora
słomkowego do rejestracji śladów naładowanych cząstek w eksperymencie PANDA. Eksperyment
ten będzie prowadzony na wiązce antyprotonów w powstającym zespole akceleratorów FAIR w
Darmstadt w Niemczech.
Celem proponowanych badań jest znalezienie optymalnego puntu pracy detektora słomkowego w
dziedzinie parametrów obejmujących m.in. wartość wysokiego napięcia podawanego na druty
anodowe w słomkach i współczynnik wzmocnienia impulsów w elektronice czołowej. Optymalne
ustawienie powinno zapewniać dobrą wydajność detekcji cząstek (>97%) oraz precyzję pomiaru
trajektorii cząstek (0.15 mm) przy możliwie niskim napięciu na drutach anodowych,
minimalizującym efekty starzenia się detektora. Testy przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem
promieniowania kosmicznego. Analiza zebranych danych odbywać się będzie przy pomocy
przygotowanych przez studenta skryptów w środowisku ROOT.

Główne narzędzia badawcze
Prototypowy detektor słomkowy wyposażony w elektronikę odczytu oraz układ zasilania gazem i
wysokim napięciem.
Wymagania w stosunku do kandydata
Znajomość języka programowania C++ na poziomie podstawowym.
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

x

pracy doktorskiej

x
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Zastosowanie metod HPC (High Performance Computing) do przetwarzania
danych z eksperymentów neutrinowych.
Krótki opis (< 1000 znaków)
Grupa softwarowa działająca w Zakładzie uczestniczy w opracowywaniu wyników z eksperymentów
neutrinowych Borexino oraz GERDA. Współczesne metody analizy danych posługują się algorytmami
opartymi o nauczanie maszynowe oraz wykorzystywane są podczas ich wykonywania systemy
obliczeniowe dużej skali (HPC). Na praktyce student będzie miał możliwość podjęcia się jednego z
bieżących zagadnień w ramach prac kolaboracyjnych. Będzie miał możliwość wykorzystania
udostępnionych w PL-GRID mocy obliczeniowych w celu wykonania masowych symulacji Monte
Carlo czy wielokrotnych prób optymalizacji filtrów oparty o sieci neuronowe. Przy wykorzystaniu
superkomputera PROMETHEUS wykonamy symulacje Monte Carlo na olbrzymią skalę,
niewystępującą dotychczas w trakcie wykonywania analizy danych w powyższych eksperymentach
neutrinowych. W trakcie wykonywania praktyki studenckiej będziemy podejmować próby
wykorzystania metod HPC w celu zwiększenia czułości eksperymentalnej jak i możliwych w
przyszłości odkryć. Student będzie miał możliwość zapoznania się z zastosowaniem programu
Singularity, którego głównym celem jest wprowadzenie używania kontenerów i zachowania
odtwarzalności do obliczeń naukowych na wielką skalę.
Główne narzędzia badawcze
Serwer PROMETHEUS w PL-GRID. Pakiet softwarowy Singularity.
Wymagania w stosunku do kandydata
-podstawy systemu Linux oraz języka python
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

x

pracy doktorskiej

x
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Badanie tkanek miękkich - przebieg eksperymentu mikro-CT.
Praktyki pozwolą na zapoznanie z techniką mikrotomografii komputerowej, w szczególności
z preparatyką próbek biologicznych, w tym tkanek miękkich.
Praktykant/ka pozna techniki utrwalania próbek i zwiększania kontrastu między poszczególnymi
tkankami. Zapozna się z metodami minimalizacji artekafktów w czasie rekonstrukcji obrazu.
Praktyki będą dotyczyły optymalizacji przebiegu eksperymentu z udziałem tkanek zwierzęcych –
od utrwalania do analizy wyników. Celem optymalizacji będzie opracowanie listy kolejnych działań
dla sprawnej i pozbawionej możliwości błędów procedury pomiarowej.
Rezultatem praktyki będzie obycie studenta z pracą w laboratorium obrazowania przedklinicznego
i protokół pomiaru, który będzie mógł być wykorzystywany na zajęciach laboratoryjnych
ze studentami.

Główne narzędzia badawcze
Mikrotomograf komputerowy Bruker SkyScan 1172
Wymagania w stosunku do kandydata
- skończony kurs podstaw fizyki lub równoważny
- przynajmniej średniozaawansowana znajomość języka angielskiego
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)
pracy doktorskiej
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X

Opiekun naukowy
Imię i nazwisko
E-mail
Zakład
Pracownia
Strona www grupy

Dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek
k.dziedziec-kocurek@uj.edu.pl
Zakład Fizyki Medycznej
Pracownia Spektroskopii Mössbauerowskiej
http://www.zfm.if.uj.edu.pl/grupy-badawcze/pracowniaspektoskopii-mossbauerowskiej

Proponowany temat badań

Badanie właściwości materiałów organicznych i układów biologicznych za
pomocą spektroskopii mössbauerowskiej.
Spektroskopia mössbauerowska jest metodą badawczą oparta na zjawisku rezonansowej absorpcji
promieniowania gamma. Dostarcza ona unikalnych informacji nt. lokalnych stanów elektronowych
i dynamicznych różnych atomów - próbników, głównie żelaza. Wyniki uzyskane na podstawie
tzw. widm mössbauerowskich są często rozstrzygające dla opisu, na poziomie molekularnym,
zjawisk przejść fazowych czy też procesów transportu elektronowego w materiałach organicznych.
W ostatnim czasie w pracowni zostały zainstalowane nowe stanowiska do pomiarów w szerokim
zakresie temperatur (od 4.2 K do 1000 K) oraz w silnych polach magnetycznych (do 9 T).
W lipcu br. planowane jest dalsze testowanie tych unikatowych stanowisk, szczególnie
spektrometru sprzężonego z magnesem nadprzewodzącym. Natomiast obiektem badań będą
erytrocyty pochodzenia ludzkiego i ptasiego oraz suplementy diety zawierające żelazo. W czasie
praktyki student(ka) będą mieli możliwość zaznajomienia się nie tylko z tą unikalną metodą
badawczą, wiążącą fizykę jądrową z fizyką ciała stałego i biofizyką, ale również nauczyć się zasad
prac ze źródłami promieniotwórczymi, urządzeniami kriogenicznymi czy też magnesem
nadprzewodzącym.

Główne narzędzia badawcze
Spektrometr mössbauerowski. Kriostat helowo/azotowy. Magnes nadprzewodzący
Wymagania w stosunku do kandydata
1. Podstawowa wiedza z zakresu fizyki jądrowej, na poziomie II Pracowni Fizycznej
2. Szerokie zainteresowania różnymi dziedzinami fizyki i jej zastosowaniem
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)
pracy doktorskiej
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X

Opiekun naukowy
Imię i nazwisko
Dr hab. Szymon Pustelny
E-mail
szymon.pustelny@uj.edu.pl
Zakład
Biofizyki Molekularnej i Międzyfazowej
Pracownia
magnetometrii i inżynierii stnaów kwantowych
Strona www grupy
www.zf.if.uj.edu.pl
Proponowany temat badań

Budowa fantomu mózgu do pomiarów biomagnetycznych.
Krótki opis (< 1000 znaków)
Większość procesów życiowych w organizmach żywych wiąże się z generacją słabego pola
magnetycznego. Pomiary biomagnetyczne dostarczają zatem informacji o organizmie, ale także
mogą one być źródłem informacji o procesach myślowych.
Celem praktyk jest stworzenie fantomu mózgu pozwalającego na symulowanie pól
biomagnetycznych. Podczas realizacji pierwszej części praktyk przygotowany i wykonany (druk 3D)
zostanie model mózgu. Na fantomie zainstalowane zostaną następnie cewki magnetyczne, które
włączane w odpowiedniej kolejności symulować będą pola generowane przez mózg. Żeby było to
możliwe konieczne będzie oprogramowanie (LabView lub Python) wielokanałowego źródła
prądowego. Zwieńczeniem projektu będzie pomiar wytwarzanego pola magnetycznego przy
pomocy magnetometru optycznego.

Główne narzędzia badawcze
Podczas realizacji praktyk wykorzystywane będą: drukarka 3D, sterowane komputerowo źródło
prądowe, oprogramowanie do projektowania 3D oraz magnetometr optyczny.
Wymagania w stosunku do kandydata
- podstawowa wiedza w ramach elektryczności i magnetyzmu,
- znajomość podstaw programów do projektowania 3D.
- znajomość języka Python lub środowiska LabView
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

X

pracy doktorskiej

X
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Imię i nazwisko
E-mail
Zakład
Pracownia
Strona www grupy

Opiekun naukowy
Ewa Stępień
e.stepien@uj.edu.pl
Zakaład Fizyki Medycznej
Laboratorium cytometrii i spektroskopii nanoobiektów
http://www.zfm.if.uj.edu.pl/grupy-badawcze/laboratoriumcytometrii-i-spektroskopii-nanoobiektow

Proponowany temat badań

Cytometria przepływowa egzosomów i mikropęcherzyków
W laboratorium wykonywane są pomiary próbek egzosomów i mikropęcherzyków pochodzących z
hodowli komórkowych i płynów ustrojowych metodami cytometrii przekływowej fluorescencyjnej i
metodą dostrajalnej konduktometrii pulsowej.
Na wyposażeniu laboratorium znajdują się następujące urządzenia:
•
Cytometr przepływowy ImageStream Luminex
•
Ultrawirówka Sorvall z rotorem kątowym;Micro-Ultracentrifuge Sorvall mX150+;Thermo
Scientific
•
Analizator wielkości cząstek (qNano) firmy Izon
•
Analizator wielkości komórek (qMikro) firmy Izon
Plan praktyki przewiduje:
1.
Zaznajomienie się z podstawami teoretycznymi wykonywania pomiarów cytometrycznych i
rezystancji w przepływie,
2.
Zaznajomienie się z zasadami pracy z materiałem biologicznym i klinicznym
3.
Zaznajomienie się z technikami preparatyki egzosomów metodami filtracji i ultrawirowania
4.
Wykonanie eksperymentów i pomierów w zależności od wykonywanego projektu:
•
Zagęszczanie próbek moczu lub medium hodowlanego metoda filtracji
•
Wirowanie różnicowe
•
Utrawirowanie
•
Oznaczania liczby egzosomów w próbce
•
Charaktrystyka antygenów specyficznych dla egzosomów
•
Ocena rozkładu wielkości mikropęcherzyków
Na zakończenie praktyki student wykonuje raport z wykonanych pomiarów.
Główne narzędzia badawcze
Podać głównę narzędzia badawcze używane podczas praktyki
Wymagania w stosunku do kandydata
-określić w punktach wymagania w stosunku do studenta (jeżeli są)
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

X

pracy doktorskiej

X
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Imię i nazwisko
E-mail
Zakład
Pracownia
Strona www grupy

Opiekun naukowy
Prof. dr hab. Ewa Stępień
e.stepien@uj.edu.pl
Zakaład Fizyki Medycznej
Laboratorium hodowli komórkowych
http://www.zfm.if.uj.edu.pl/grupy-badawcze/laboratoriumcytometrii-i-spektroskopii-nanoobiektow

Proponowany temat badań

Hodowle komórkowe 2D i 3D
W laboratorium wykonywane są hodowle komórkowe linii pierwotnych (komórki śródbłonka) oraz
linii unieśmiertelnionych (komórki czerniaka ludzkiego).
Na wyposażeniu laboratorium znajdują się następujące urządzenia:
Cytometr przepływowy ImageStream Luminex
Inkubator CO2 z automatyczną kontrolą temp. i stężenia CO2;ICO150med;
Komora laminarna;MSC-Advantage;
Wirówka; Z300K;Hermle
Miroskop laboratoryjny odwócony;Eclipse TS100;Nicon
Automatyczny licznik komórek;LUNA II;LUNA II
Plan praktyki przewiduje:
1.
Zaznajomienie się z podstawami teoretycznymi wykonywania hodowli komórkowych,
2.
Zaznajomienie się z zasadami pracy z materiałem biologicznym w warunkach sterylnych
3.
Zaznajomienie się z technikami preparatyki linii komórkowych
4.
Wykonanie eksperymentów i pomiarów w zależności od wykonywanego projektu:
testy żywotności komórek
Wirowanie różnicowe
Charaktrystyka antygenów specyficznych na powierzchni komórek
Obserwacje mikroskopowe
Wykonanie hodowli 3D (sferoidy)
Na zakończenie praktyki student wykonuje raport z wykonanych pomiarów.
Główne narzędzia badawcze
Podać głównę narzędzia badawcze używane podczas praktyki
Wymagania w stosunku do kandydata
-określić w punktach wymagania w stosunku do studenta (jeżeli są)
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

X

pracy doktorskiej

X
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Opiekun naukowy
Imię i nazwisko
Dr Michał Silarski i
E-mail
michal.silarski@uj.edu.pl
Zakład
Zakład Doświadczalnej Fizyki Cząstek i Zastosowań
Pracownia
II Pracownia Fizyczna
Strona www grupy
http://koza.if.uj.edu.pl/sabat/
Proponowany temat badań

Modelowanie transportu neutronów w ciele człowieka pod kątem terapii
borowo-neutronowej BNCT
Krótki opis (< 1000 znaków)
Praktyki obejmują modelowanie formowania wiązki neutronów na potrzeby rozwoju terapii BNCT
dla generatora neutronów typu deuter-deuter. Ponadto, otrzymany rozkład energii neutronów i
kwantów gamma posłuży do modelowania oddziaływania terapeutycznej wiązki neutronów
z tkankami pacjenta (głównie głowa). Celem tej części praktyk jest określenie rozkładu dawki w ciele
oraz intensywności wtórnych kwantów gamma, które mogą być wykorzystane do monitorowania
rozkładu boru w czasie terapii. Pozwoli to na wstępne określenie czy możliwe jest zastosowanie do
tego celu technologii obrazowania rozwijanej w grupie J-PET.

Główne narzędzia badawcze
Komputer z oprogramowaniem MCNP lub GEANT4
Wymagania w stosunku do kandydata
1. Znajomość podstaw programowania w dowolnym języku (preferowany C++, Python)
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

X

pracy doktorskiej

X
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Opiekun naukowy
Imię i nazwisko
Dr hab. Zenon Rajfur
E-mail
zenon.rajfur@uj.edu.pl
Zakład
Biofizyki Molekularnej i Międzyfazowej
Pracownia
Mechanobiologii
Strona www grupy
http://www.biophysics.fais.uj.edu.pl/
Proponowany temat badań

Rola cytoszkieletu w mechanotransdukcji komórkowej.
Krótki opis (< 1000 znaków)
Mechaniczne parametry mikrośrodowiska komórkowego wpływają na wiele podstawowych zjawisk
biologicznych takich jak np. rozwój embrionalny czy gojenie się ran. Jednym z głównych zadań
mechanobiologii jest badanie mechanotransdukcji komórkowej czyli molekularnych procesów
przetwarzających mechaniczne bodźce środowiskowe na wewnątrzkomórkowe sygnały
biochemiczne. Wyniki nowych prac badawczych wskazują, że cytoszkielet odgrywa ważną rolę w tym
procesie. W trakcie praktyk student będzie uczestniczył w eksperymentach obrazujących
architekturę składników cytoszkieletu - aktyny, mikrotubul i filamentów pośrednich - w komórkach
hodowanych na podłożach o różnej elastyczności. Student będzie miał okazję zapoznać się z
zaawansowanymi metodami mikroskopii optycznej takimi jak mikroskopia konfokalna i
szerokopolowa mikroskopia fluorescencyjna oraz z metodami hodowli komórek ssaczych. Ze
względu na szeroką tematykę, w badaniach może uczestniczyć więcej studentów.

Rys.1. Cytoszkielet migrujących komórek MEF 3T3 w modelowym
procesie gojenia rany.
Aktyna – kolor zielony, Wimentyna – kolor czerwony, Jądro
komórkowe – kolor niebieski
Główne narzędzia badawcze
Zaawansowana mikroskopia optyczna szerokopolowa i konfokalna, hodowle komórkowe,
biosensory, mikroiniekcja.
Wymagania w stosunku do kandydata
-zainteresowanie badaniami biofizycznymi.
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

X

pracy doktorskiej

X
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Optyka i fotonika

43

Opiekun naukowy
Imię i nazwisko
Dr Adam Wojciechowski
E-mail
a.wojciechowski@uj.edu.pl
Zakład
Biofizyki Molekularnej i Międzyfazowej
Pracownia
Laboratorium Optycznych Badań Nowych Materiałów
Strona www grupy
www.zf.if.uj.edu.pl
Proponowany temat badań

Fotoniczne zastosowania centrów barwnych w diamencie.
Krótki opis (< 1000 znaków)
Centra barwne w diamentach to nowy materiał fotoniczny o wyjątkowych właściwościach (silne,
wąskie i stabilne linie widmowe, możliwość wygodnego adresowania laserami i polami
mikrofalowymi, brak toksyczności umożliwiający zastosowania biologiczne, etc.). Dzięki strukturze
krystalograficznej i elektronowej diamentu centra barwne są mało wrażliwe na zaburzenia i
posiadają interesujące właściwości optyczne i spinowe, np. paramagnetyzm. W szczególności
spektroskopia mikrofalowa centrów azot-wakancja (NV-) pozwala na precyzyjne zastosowania
metrologiczne, np. pomiar pól magnetycznych czy temperatury z mikro- i nanometrową
przestrzenną zdolnością rozdzielczą a jednocześnie z wysoką dokładnością.
W ramach praktyki możliwe będzie badanie m.in. fotonicznych włókien światłowodowych z
nanodiamentami, czy też monokrystalicznych próbek diamentowych z centrami barwnymi azotwakancja. W trakcie tych badań możliwe będzie zapoznanie się z różnymi technikami optycznymi,
m.in. mikroskopią fluorescencyjną, technologiami laserowymi i mikrofalowymi oraz rezonansem
magnetycznym.

Główne narzędzia badawcze
1. lasery
2. mikroskopia fluorescencyjna szerokiego pola i konfokalna
3. rezonans magnetyczny
Wymagania w stosunku do kandydata
1. zainteresowanie pracą doświadczalną
2. zainteresowanie optyką
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

X

pracy doktorskiej

X
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Opiekun naukowy
Imię i nazwisko
Dr hab. Tomasz Kawalec
E-mail
tomasz.kawalec@uj.edu.pl
Zakład
Zakład Fotoniki
Pracownia
Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni
Strona www grupy
www.coldatoms.com (obecnie w przebudowie)
Proponowany temat badań

Plazmonika – narzędzie dla fizyki atomowej i sensorów.
Krótki opis (< 1000 znaków)
W zależności od zainteresowań studenta oraz stanu badań w laboratorium, student będzie miał
możliwość włączenia się w badania bazujące na plazmonice, a związane bądź z zimnymi atomami,
bądź ultraczułymi sensorami.
Plazmonika to dziedzina związana ze specyficznymi oscylacjami elektronów w metalach,
stowarzyszonych (w naszym przypadku) z powierzchniowymi falami elektromagnetycznymi o
ciekawych właściwościach. Tak zwane zimne atomy to z kolei grupy atomów spowolnionych
metodami optycznymi do bardzo małych prędkości, poniżej 1 m/s, co odpowiada temperaturom
kilkuset mikrokelwinów i mniejszym. Sensory w naszym laboratorium to układy optyczne,
pozwalające na badanie zmian współczynnika załamania ośrodka (na przykład gazu) w zakresie 10 -6
i mniejszym.
Student będzie mógł poznać od podstaw pracę w laboratorium z dziedziny fizyki atomowej i
optyki. W szczególności, zaznajomi się z układem wysokiej lub ultrawysokiej próżni (UHV) oraz
szeregiem urządzeń optycznych i optoelektronicznych, a w tym laserów. Ponadto, będzie miał okazję
pracować z optycznym mikroskopem bliskiego pola (NSOM) lub mikroskopem sił atomowych (AFM).
Zainteresowany student będzie mógł również dokonywać obliczeń symbolicznych i numerycznych.

Główne narzędzia badawcze
Pułapka magnetooptyczna (MOT), mikroskop bliskiego pola NSOM
Wymagania w stosunku do kandydata
- zainteresowanie pracą doświadczalną
- zainteresowanie optyką
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

X

pracy doktorskiej

X

45

Opiekun naukowy
Imię i nazwisko
Dr hab. Szymon Pustelny
E-mail
szymon.pustelny@uj.edu.pl
Zakład
Biofizyki Molekularnej i Międzyfazowej
Pracownia
magnetometrii i inżynierii stanów kwantowych
Strona www grupy
www.zf.if.uj.edu.pl
Proponowany temat badań

Tomografia stanu kwantowego
Krótki opis (< 1000 znaków)
U podstaw działania komputerów kwantowych stoi możliwość wytwarzania i manipulacji informacją
kwantową. By było to jednak możliwe konieczne jest znalezienie układów fizycznych, które
pozwalają na przechowywanie tej informacji. Jednym z takich układów są gazy. Oświetlenie ich
odpowiedniemu dostrojonym i spolaryzowanym światłem pozwala na wygenerowanie w nich
określonych stanów kwantowych. Techniki optyczne pozwalają również na odczyt informacji
kwantowej.
Podczas praktyk zapoznacie się Państwo z metodami spektroskopii optycznej. Budując prosty układ
doświadczalny poznacie zasady działania lasera półprzewodnikowego, nauczycie się go obsługiwać,
a wykorzystując go do spektroskopii, zdobędziecie podstawowe informacje o badanym gazie.
Zwieńczeniem tych prac będzie pomiar złożonego stanu kwantowego i próba jego rekonstrukcji w
oparciu o istniejące w Zakładzie Fotoniki układ pomiarowy.

Główne narzędzia badawcze
Badania doświadczalne przy użyciu spektroskopii laserowej. Podstawowa aparatura badawcza:
lasery, generatory funkcyjne, oscyloskopy, komputer.
Wymagania w stosunku do kandydata
- podstawowa wiedza z zakresu fizyki
- zacięcie doświadczalne (umiejętności mnemotechniczne mile widziane)
Możliwość kontynuowania praktyki studenckiej w postaci (zaznaczyć opcje znakiem X):
pracy dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej)

X

pracy doktorskiej

X
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