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o  Ewolucja	  własności	  jąder	  
w	  funkcji	  temperatury,	  
spinu	  i	  izospinu	  

o  Prace	  badawczo-‐
rozwojowe	  nowych	  
technik	  detekcji	  dla	  fizyki	  
jądrowej	  

o  Eksperymenty	  	  CCB	  (nowe	  
zadanie)	  

Zadania	  badawcze:	  	  
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dr	  hab.	  Maria	  Kmiecik	  
dr	  Michał	  Ciemała	  
prof.	  dr	  hab.	  Adam	  Maj	  
dr	  Katarzyna	  Mazurek	  
doktoranci	  
mgr	  inż.	  Mateusz	  Krzysiek	  
mgr	  inż.	  Barbara	  Wasilewska	  

Grupy	  badawcze:	  	  
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Grupy	  badawcze:	  	  

prof.	  dr	  hab.	  Rafał	  Broda	  
dr	  Wojciech	  Królas	  
dr	  Karl	  Hugo	  Maier	  
dr	  Tomasz	  Pawłat	  
dr	  Jacek	  Wrzesiński	  
doktoranci	  
mgr	  Łukasz	  Iskra	  

dr	  hab.	  Bogdan	  Fornal	  
dr	  Bartłomiej	  Szpak	  
doktoranci	  
mgr	  Natalia	  Cieplicka	  
mgr	  inż.	  Magdalena	  
Matejska-‐Minda	  
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Grupy	  badawcze:	  	  

dr	  hab.	  Piotr	  Bednarczyk	  
dr	  Adam	  Czermak	  	  
mgr	  inż.	  Barbara	  Fent	  
dr	  hab.	  inż.	  Jerzy	  Grębosz	  
dr	  inż.	  Marcin	  Jastrząb	  
dr	  Witold	  Męczyński	  
prof.	  dr	  hab.	  Jan	  Styczeń	  
mgr	  inż.	  Mirosław	  Ziębliński	  
doktoranci	  
mgr	  inż.	  Magdalena	  
Matejska-‐Minda	  
mgr	  inż.	  Mateusz	  Krzysiek	  	  
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Współpraca	  międzynarodowa	  

o  INFN-‐	  LNL	  Legnaro,	  	  INFN	  Mediolan,	  Włochy	  

o  IN2P3,	  GANIL	  (Caen),	  Francja	  

o  FAIR/GSI	  (Darmstadt)	  Niemcy	  

o  CERN/ISOLDE	  

o  NSCL	  MSU,	  ANL	  ,	  ORNL,	  USA	  

o  RIKEN,	  Japonia	  
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Zespół	  (27)	  
o  Pracownicy	  naukowi:	  	  
dr	  hab.	  Piotr	  Bednarczykb	  
prof.	  dr	  hab.	  Rafał	  Brodaa	  
dr	  Michał	  Ciemałac	  
mgr	  inż.	  Barbara	  Fentd	  
dr	  hab.	  Bogdan	  Fornald	  
dr	  hab.	  inż.	  Jerzy	  Gręboszc	  
dr	  hab.	  Maria	  Kmiecikb	  
dr	  Wojciech	  Królasd	  *	  
dr	  Karl	  Hugo	  Maierc	  
prof.	  dr	  hab.	  Adam	  Maja	  
dr	  Witold	  Męczyńskic	  
dr	  Tomasz	  Pawłatd	  
prof.	  dr	  hab.	  Jan	  Styczeńa	  
dr	  Bartłomiej	  Szpakc	  
dr	  Jacek	  Wrzesińskid	  
mgr	  inż.	  Mirosław	  Zięblińskid	  

o  Pracownicy	  techniczni	  i	  
administracyjni:	  

dr	  Adam	  Czermake	  	  
dr	  inż.	  Marcin	  Jastrząbe	  
dr	  Katarzyna	  Mazureke*	  
mgr	  Małgorzata	  Niewiara	  
Bogdan	  Sowickif	  
Antoni	  Szperłakf	  

o  Doktoranci:	  
mgr	  Natalia	  Cieplicka*	  (B.	  Fornal)	  
mgr	  Łukasz	  Iskra	  SD	  IV	  (R.Broda)	  
mgr	  inż.	  Magdalena	  Matejska-‐Minda*	  (B.	  Fornal)	  
mgr	  inż.	  Mateusz	  Krzysiek	  SD	  III	  (P.Bednarczyk,	  M.	  Kmiecik)	  
mgr	  inż.	  Barbara	  Wasilewska	  SD	  I	  (M.	  Kmiecik)	  

a.	  profesor	  zwyczajny	  (3)	  
b.	  profesor	  nadzwyczajny	  (3)	  
c.	  adiunkt	  (5)	  
d.	  asystent	  (5)	  
e.	  gł.	  Specjalista	  (3)	  
f.	  st.	  Technik	  (2)	  

*	  Złożono	  pracę	  habilitacyjną/doktorską	  	  
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Stopnie	  naukowe	  
o  Habilitacje:	  
dr	  Piotr	  Bednarczyk	  (2012)	  
dr	  inż.	  Jerzy	  Grębosz	  (2012)	  
dr	  inż.	  Maria	  Kmiecik	  (2013)	  

o  Doktoraty:	  
mgr	  inż.	  Szymon	  Myalski	  (2011)	  (A.Maj)	  
mgr	  inż.	  Bartłomiej	  Szpak	  (2012)	  (B.Fornal)	  
mgr	  inż.	  Michał	  Ciemała	  (2013)	  (A.Maj)	  
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Dydaktyka	  
Prace	  inżynierskie	  (a)	  i	  magisterskie(b):	  
o  	   B.Wasilewskaab,	  P.Wasiakb,	  D.Madejb	  (w	  trakcie)	  –AGH	  WFiIS,	  

	   	  promotorzy:	  P.Bednarczyk,	  M.Kmiecik,	  K.Mazurek	  

	  
Wykłady	  dla	  SD	  IFJ	  	  PAN	  
o  	   dr	  hab.	  B.Fornal,	  dr.	  W.Męczyński:	  	  Wstęp	  do	  fizyki	  jądrowej	  dla	  

	  niespecjalistów	  
o  	   dr	  hab.	  J.Grębosz	  :Wybrane	  zastosowanie	  języka	  C++	  w	  programach	  

	  analizy	  danych	  	  
	  
Ćwiczenia	  laboratoryjne	  dla	  studentów	  AGH	  WFiIS	  	  
o  	   	  dr	  hab.	  P.Bednarczyk,	  mgr.	  inż.	  M.Ziębliński:	  Pomiar	  widma	  

promieniowania	  gamma	  za	  pomocą	  detektora	  Ge	  w	  osłonie	  
antykomptonowskiej	  BGO	  
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Projekty	  badawcze	  
Projekty	  europejskie	  (budowa	  aparatury	  i	  infrastruktury	  badawczej):	  

o  	  PARIS-‐	  koordynacja	  konstrukcji	  kalorymetru	  gamma	  nowej	  generacji,	  
(2006-‐2016),	  A.Maj	  

o  European	  Nuclear	  Science	  and	  Applicacons	  Research-‐	  	  ENSAR,	  (2011-‐2014,	  223	  604	  PLN),	  
A.Maj	  

o  NuPNET	  Era-‐NET,	  GANAS	  -‐	  GAmma	  	  deteccon	  with	  New	  Advanced	  Scincllators	  
(2012-‐2014,	  575	  340	  PLN)	  A.Maj,	  

o  AGATA	  –	  Advanced	  Gamma	  Tracking	  Array	  for	  Nuclear	  Spectroscopy	  -‐	  4π	  gamma	  
tracking	  spectrometer"	  ,	  (2009-‐2014,	  756	  920	  PLN),	  W.Męczyński	  

o  SPIRAL2	  Preparatory	  Phase	  ,	  (2007-‐2012),	  A.Maj	  

o  FAIR/NUSTAR-‐	  Polski	  wkład	  w	  eksperyment	  (detektory,	  elektronika	  infrastruktura),	  
konsorcjum	  FEMTOFIZYKA	  (UJ)	  (2014-‐2018,	  0.5	  MEuro),	  P.Bednarczyk	  	  

o  Klaster	  Kraków-‐Dubna	  nowych	  scyntylatorów	  LaBr3	  do	  badań	  egzotycznych	  jąder,	  	  
(2010-‐2014,	  130	  000	  USD)	  A.Maj	  
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Projekty	  badawcze	  
o  Projekty	  krajowe	  	  NCN	  (współpraca	  międzynarodowa	  -‐	  HARMONIA):	  

o  Badania	  w	  ramach	  fizyki	  cząstek	  i	  fizyki	  jądrowej	  we	  współpracy	  z	  jednostkami	  IN2P3	  we	  
Francji	  COPIN,	  (2010-‐2014,	  1	  580	  000	  PLN),	  A.Maj	  

o  Badania	  struktury	  jąder	  atomowych	  w	  niedostępnych	  dotąd	  obszarach	  mapy	  nuklidów	  z	  
zastosowaniem	  wiązek	  radioaktywnych	  oraz	  technik	  detekcyjnych	  najnowszej	  generacji	  -‐	  
współpraca	  LEA	  COPIGAL	  pomiędzy	  COPIN-‐CNRS-‐GANIL,	  (2009-‐2013-‐2016,	  1	  680	  770	  
PLN	  ),	  B.Fornal	  	  

o  Badania	  kolektywnych	  wzbudzeń	  w	  materii	  jądrowej	  przy	  wysokich	  spinach	  i	  
temperaturach,	  prowadzone	  na	  wiązkach	  jonowych	  metodami	  spektroskopii	  gamma,	  z	  
detekcją	  jąder	  odrzutu,	  współpraca	  z	  Włochami,	  (2013-‐2016,	  728	  130),	  P.Bednarczyk	  

	  

Granty	  inwestycyjne	  MNiSW	  

o  Terminal	  jonowodu	  wiązki	  protonowej	  dla	  eksperymentów	  na	  cyklotronie	  w	  Centrum	  
Cyklotronowym	  Bronowice	  (2013,	  1	  800	  000	  PLN),	  B.Fornal	  	  
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Projekty	  badawcze	  

Projekty	  krajowe	  	  (granty	  NCN-‐	  OPUS)	  	  
o  Wzbudzenia	  kulombowskie	  jąder	  radioaktywnych	  w	  stanach	  o	  wysokim	  spinie,	  (2911-‐2014,	  

93	  600),	  R.	  Broda	  

o  Badanie	  struktur	  jądrowych	  w	  nieznanej	  części	  obszaru	  podwójnie	  magicznego	  nuklidu	  208Pb	  
-‐	  oddziaływanie	  proton-‐neutron	  w	  przestrzeni	  konfiguracyjnej	  Z<82	  i	  N>126,	  	  (2010-‐2013,	  
137	  800	  PLN),	  	  B.Fornal	  

o  Nowe	  podejście	  do	  teoretycznego	  i	  eksperymentalnego	  badania	  punktu	  Bussinaro-‐Gallone	  
(2012-‐2015,	  385	  000	  PLN),	  A.	  Maj	  

7	  Grantów	  promotorskich/	  PRELUDIUM	  –	  S.	  Myalski,	  B.Szpak,	  M.Ciemała,	  N.Cieplicka,	  
M.Matejska-‐Minda,	  Ł.Iskra,	  M.Krzysiek	  

	  

	  Finansowanie	  badań	  ze	  źródeł	  zewnętrznych:	  
	  średnio	  ok.	  4	  miliony	  PLN/	  rok	  
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Publikacje	  w	  	  czasopismach	  filadelfijskich	  
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Konferencje	  

P.Bednarczyk	  –	  chairman	  	  
W.Królas	  -‐	  co-‐chairman	  	  
B.Szpak	  –	  sciencfic	  secretary	  

B.Fornal	  –	  chairman	  	  
W.Królas	  –	  sciencfic	  secretary	  
M.Kmiecik	  –	  managing	  director	  

o  Periodyczna	  (co	  2	  lata),	  
międzynarodowa	  konferencja	  
(~200	  uczestników)	  
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Konferencje	  
o  EURISOL	  User	  Group	  Topical	  Meecng	  2013	  “Going	  to	  the	  limits	  of	  mass,	  spin	  and	  

isospin	  with	  heavy	  Radioaccve	  Ion	  Beams”,	  Kraków,	  1-‐3	  lipca	  2013,	  A.	  Maj	  

o  Miniworkshop	  "Spectroscopy	  of	  exocc	  nuclei	  with	  proton	  and	  radioaccve	  beams"	  -‐	  
IFJ	  PAN	  (Poland)–RIKEN	  JSPS	  (Japan)	  Collaboracon	  Meecng,	  Kraków,	  20-‐21	  marca	  
2013	  A.	  Maj,	  P.	  Bednarczyk	  

o  I	  Seminarium	  Narodowego	  Laboratorium	  Cyklotronowego,	  Kraków,	  15	  listopada	  
2013,	  A.	  Maj,	  B.	  Fornal	  

o  CCB	  User	  Board	  Meecng,	  Kraków,	  29-‐30	  sierpnia	  2013,	  B.	  Fornal	  

o  Nuclear	  physics	  in	  Poland	  -‐	  NuPECC	  Meecng	  ,	  Kraków,	  11	  października	  2013,	  A.	  Maj	  

o  2nd	  COPIGAL	  Workshop	  on	  Studies	  of	  Exocc	  Nuclei,	  Krakow,	  4-‐6	  czerwca,	  2012,	  
B.Fornal,	  B.Szpak	  

o  Prediccve	  Capabilices	  of	  Nuclear	  Theories,	  Kraków,	  25	  sierpnia,	  2012,	  A,	  Maj	  
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Wystąpienia	  pracowników	  NZ22	  


