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10:00 - 11:00 dr Przemysław Mróz, wykład “Planety swobodne” [California Institute of Technology]

11:00 11:00

11:30

11:4511:45

11:15

11:30

poniedziałek

chemia fizyka doświadczalna

sierpień 2020

A. Szymańska “Dynamika kwantów strumienia 
pola magnetycznego w cienkiej warstwie 
nadprzewodzącej”

M. Kaliszewska “Wpływ warunków wytwarzania 
cienkich warstw perowskitowych na ich 
strukturę i morfologię”

E. Soszka "Wpływ struktury bimetalicznych 
katalizatorów nośnikowych opartych na 
metalach nieszlachetnych na aktywność
w reakcji uwodornienia kwasu lewulinowego do 
związków o ważnym znaczeniu przemysłowym"

11:15 R. Stachura “Analiza właściwości fizykochemic-
znych nanowarstw modyfikowanych niskoener-
getycznymi wysokonaładowanymi jonami 
ksenonu”

M. Przydacz “Synteza i charakterystyka 
katalizatorów niklowych zastosowanych
w reakcji uwodornienia 5-HMF”

J. Wręczycki “Kopolimeryzacja siarczku styrenu 
z siarką elementarną (S8)”

12:00 E. Szczepańska “Modyfikacje struktur 
rdzeń-otoczka złożonych z tytanu”

12:00 J. Iwański “Spektroskopia odbiciowa
w podczerwieni – narzędzie do charakteryzacji 
ultracienkich warstw epitaksjalnych azotku 
boru”

12:15 K. Polak “Analiza struktury krystalicznej
i oddziaływań międzycząsteczkowych nowych 
rodników nitroksylowych”

12:15 I. Strabrawa “Badanie nanowarstw metalic-
znych modyfikowanych jonami w wysokich 
stanach ładunkowych”

12:30 P. Sobczak “Nowe struktury krystaliczne zasady 
Schiffa i jej soli wykazujących fluorescencję w 
ciele stałym”

12:30 A. Łopion “Badanie energii dysocjacji naład-
owanego ekscytonu w studniach kwantowych 
z jonami magnetycznymi”

12:45 K. Łempicka ”Polarytony ekscytonowe w 
przestrajalnej mikrownęce z dwuwymiarowymi 
perowskitami w temperaturze pokojowej”

N. Sokołowski “Wpływ podłoża na właściwości 
optyczne monowarstwy WS 2”

Z. Ogorzalek “Efektywna stabilizacja własności 
elektrycznych cienkich warstw MoTe2”

13:00 - 14:00 dr hab. Piotr Wasylczyk, wykład o wygłaszaniu prezentacji naukowych [UW]
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10:00 - 11:00 prof. Robert Hołyst, wykład “O ruchu w zatłoczonym wnętrzu komórki” [ICHF PAN]

11:00 11:00

11:30

11:4511:45

11:15

11:30

wtorek

chemia fizyka teoretyczna

sierpień 2020

J. Lange “Hamilton-Jacobi theory for twisted 
Poisson manifolds”

M. Kravets “Visual discrimination of aromatic 
acids substitution patterns by supramolecular 
nanocooperaticity”

G. Sobacz “Photoswitching and reversible self 
assembly of gold nanoparticles covered with 
donor-acceptor Stenhouse adducts”

11:15 A. Sanjuan Ciepielewski “Identification of van 
Hove singularities in band structure of Twisted 
Bilayer Graphene”

A. Mamot “Synthesis of N7-methylguanosine 
phosphates modified at C8 position and their 
inhibitory properties”

A. Wosztyl “Optymalizacja syntezy i charaktery-
zacja emitujących anty-Stokesowsko nano-
cząstek Gd2O3: Yb3+, Er3+,Mg2+”

12:00 D. Benkowska-Biernacka “Liotropowe ciekłe 
kryształy pochodzenia biologicznego”

12:00 K. Witkowski “Kondensacja Bosego-Einsteina 
na anizotropowych sieciach kubicznych”

12:15 P. Szamweber “Synteza i badania właściwości 
fotofizycznych 1,3,4-oksadiazoli”

12:15 K. Sadecka “Modele ciasnego wiązania do 
obliczeń własności ekscytonów w dwuwymiar-
owych kryształach półprzewodnikowych”

12:30 A. Rodrigues “Analiza własności elektronowych 
skręconych dwuwarstw grafenu przy użyciu 
metody dokładnej diagonalizacji”

12:45 T. Woźniak “g-czynniki ekscytonów w 
strukturach van der Waalsa – obliczenia z 
zasad pierwszychNA”

B. Zawora “Time-dependent Energy-Momen-
tum Method”

P. Mehta “Inferring the astrophysical formation 
channel for binary black holes using gravitation-
al wave observations”

13:00 - 14:00 prof. Richard Blythe, wykład “Nonequilibrium dynamics of persistent random walks”
[The University of Edinburgh]

14:00 - 15:00 dr hab. Piotr Wasylczyk, wykład o pisaniu publikacji naukowych [UW]
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10:00 - 11:00 prof. Jan Kisiel, wykład “Badanie oscylacji neutrin w eksperymentach z „długą bazą”” [UŚ]

11:00 11:00

11:30

11:4511:45

11:15

11:30

środa

biofizyka fizyka teoretyczna

sierpień 2020

J. Chojnacki “Eternal Inflation”M. Bednarczyk “Opracowanie wysokoprzepus-
towej metody opartej na fluorescencji do 
poszukiwania inhibitorów wirusowego enzymu 
dekapującego D9”

M. Fido “Zastosowanie spektroskopii fluores-
cencyjnej do badania procesów degradacji 
mRNA z wykorzystaniem sond aptamerowych”

11:15 J. Kwapisz “Scalegenesis and Beyond the 
Standard Model Physics”

N. Janiszewska “Kontrola procesu dewettingu 
cienkich warstw polimerowych poprzez 
adsorpcję białka”

M. Kadlof “Komputerowe modelowanie 
struktury jądra komórkowego”

12:00 P. Komorek “Wpływ procesu adsorpcji lizozymu 
na orientację, konformację oraz hydratację 
uzyskanych warstw białkowych

12:00 W. Pasek “Właściwości sieci fraktalnych 
cechujących się wyższą liczbą Cherna”

12:15 K. Sengupta “Chromatin Folding Simulation 
Using Percolation And Loop Extrusion Model”

12:15 K. Topolski “Pułapkowanie masywnych cząstek 
za pomocą fal grawitacyjnych”

12:30 M. Kurzyna “Właściwości elektryczne topologic-
znych łańcuchów atomowych”

12:45 M. Wierzbiński “2-MAX-SAT w modelu Isinga”

J. Krzywda “Adiabatic electron charge transfer 
between two quantum dots in presence of 1/f 
noise”

P. Kaczynska “Discrete time quantum walk”

13:00 - 14:00 prof. Tomasz Bigaj, wykład “Statystyki kwantowe a nieodróżnialność cząstek” [UW]

14:00 - 15:00 dr hab. Piotr Wasylczyk, wykład o planowaniu kariery naukowej [UW]
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10:00 - 11:00 dr Piotr Sokołowski, warsztaty "Inteligencja Emocjonalna - praktyka i teoria" [UW]

czwartek

sierpień 2020

13:00 - 14:00 Krzysztof Poznański, wykład “Popularyzacja nauki w internecie” [Naukowo.tv]

11:00 - 13:00 sesja plakatowa

14:00 - 16:00 dr Tomasz Wyszomirski, warsztaty "Rytuał testowania istotności na tle niepewności
statystycznych" [UW]
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11:00 11:00

11:30

11:4511:45

11:15

11:30

piątek

fizyka doświadczalna fizyka teoretyczna

sierpień 2020

M. Postolak “Kosmologia w geometrycznej 
skalarno-tensorowej teorii grawitacji”

A. Kukiełka “Exclusive production of φ meson 
at the LHCb - background simulations”

A. Abramuk “Various shapes of exotic nuclei 
around mass number A = 110”

11:15 H. Ciechowska “Badania metodą georadarową 
w środowiskach wysokotemperaturowych”

K. Oreszczuk “Excitation Correlation Spectros-
copy of monolayer MoSe2”

S. Piotrowska “Tomografia dwójłomnej wnęki 
ciekłokrystalicznej z organicznym emiterem”

12:00 M. Wojtczak “Podłoża do bramkowania 
materiałów 2D z wykorzystaniem struktur 
BN/B4C hodowanych metodą MOVPE”

12:00 S. Kurdziałek “Superrozdzielczość uzyskiwana 
poprzez wykorzystanie fluktuacji jasności źródeł 
- analiza wydajności przy pomocy teorii 
estymacji”

12:15 K.  Mękała “Poszukiwanie nowej fizyki w 
niewidzialnych rozpadach bozonu Higgsa”

12:15 P. Szulim “BEC in a Spin Dependent Optical 
Potential”

12:30 S Sołtan “Is energy conserved when nobody 
looks?”

12:30 P. Nakonieczna “Nanodiamenty z centrami 
azot-wakancja jako kwantowe czujniki pola 
magnetycznego”

12:45 P. Zdybel “Quantum Lifshitz points and 
fluctuation-induced first-order phase transitions 
in imbalanced Fermi mixtures”

12:45 M. Fila “Detektor ELITPC do badania astrofizyc-
znych reakcji jądrowych”

A. Wojciechowska  “Dynamika spinu domieszki 
jonowej w ultrazimnym gazie Fermiego”

A. Strąg “Model Lieb-Linigera jako układ 
całkowalny”

13:00 - 14:00 dr Marcin Zając, wykład [Synchrotron SOLARIS]

14:00 - 15:00 dr hab. Andrzej Dragan, wykład [UW]


