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1) Proponowana tematyka (hasłowo): Zasadniczo: opis teoretyczny wzbudzonych stanów kryształów 
molekularnych. W praktyce: do uzgodnienia ze studentem (z preferencją dla jego zainteresowań) w 
szerokim zakresie teoretycznych zagadnień z pogranicza fizyki i chemii.

2) Jak będzie wyglądała współpraca w ramach tutorialu ?

spotkania (raz na tydzień), praca indywidualna

3) Jakiego typu praca roczna może być wykonywana ? 

analiza teoretyczna, modelowanie komputerowe, oprogramowywanie, opracowanie przeglądowe 
zagadnienia (opcja najprawdopodobniejsza)

4) Jaka jest proponowana przez tutora tematyka prac rocznych?

Z zasady, jest ustalana wspólnie ze studentem. Przykład (potencjalnie do podjęcia w każdej chwili): 
„Mikroskopowy opis rozszczepienia ekscytonu singletowego w organicznych kryształach 
molekularnych”. Proponuję zwłaszcza zająć się kryształem tetracenu.
Kryształ jest zdolny do pochłaniania promieniowania (np. słonecznego). Przechodzi wówczas w stan 
wzbudzony (singletowy, tj. o sparowanych spinach elektronów). Energię tego wzbudzenia można 
wykorzystać dla oddzielenia wzbudzonego elektronu od pozostałej po nim dziury (np. w ogniwie 
fotowoltaicznym), tj. skonwertować ją na energię elektryczną. Normalnie promieniowanie widzialne i 
ultrafioletowe, które dominuje w świetle słonecznym (jest też najłatwiej absorbowane) daje 
kryształowi nadmiar energii, z której znaczna część jest dysypowana w postaci ciepła. W niektórych 
kryształach jednak energia wzbudzonego stanu singletowego przekracza dwukrotnie energię stanu 
wzbudzonego trypletowego (tj. takiego, gdzie spiny elektronów są równoległe); wtedy singlet może 
rozpaść się na 2 tryplety. Proces ten nosi nazwę rozszczepienia ekscytonu singletowego i jest obecnie 
intensywnie badany, gdyż każdy z trypletów z osobna też może zostać rozdzielony na parę ładunków, 
których liczba (w stosunku do klasycznego ogniwa fotowoltaicznego) jest więc podwojona.

5) Jaka jest aktualna tematyka badań naukowych/współpracy międzygrupowej tutora?

Stałej współpracy naukowej z innymi grupami obecnie nie prowadzę. Bieżące prace badawcze dotyczą 
teoretycznej spektroskopii organicznych kryształów molekularnych, w tym sprzężeń wibronowych, 
oraz energetyki oddziaływań elektrostatycznych w takich kryształach, ze szczególnym 
uwzględnieniem wzbudzonych stanów z przeniesieniem ładunku. Ostatnio rozpoczęte zostały także 
prace z zakresu teoretycznej spektroskopii femtosekundowej, dotyczące dynamiki pakietów 
oscylacyjnych w okolicy stożkowych przecięć powierzchni energii potencjalnej.

6) Jaka wiedza byłaby przydatna przed rozpoczęciem współpracy z tutorem? Czy tutor wymaga/zaleca 
odbycie konkretnych kursów, lub zdobycie konkretnych umiejętności przed/na samym początku 
współpracy?

Mile widziane dobre przygotowanie z zakresu fizyki (specjalnie mechaniki kwantowej i teorii 
elektromagnetyzmu) i matematyki (podstawy algebry i analizy matematycznej). Zwykle poziom 
podejmowanych prac uzależniany jest od przygotowania kandydata, które uzupełniane jest w trakcie 
współpracy przez podjęcie konkretnych kursów i pracę własną studenta. 

7) Jakie jest podejście tutora do ewentualnej współpracy ze studentem: nastawione na specjalizację w 
danej dziedzinie czy bardziej interdyscyplinarne? Czy tutor może podać przykłady swoich publikacji 
popularnonaukowych (ze szczególnym uwzględnieniem publikacji interdyscyplinarnych)?



Ad 1. Student I stopnia do autentycznej pracy badawczej rzadko jest przygotowany. Jeśli ma 
dostateczną determinację, aby w krótkim czasie uzupełnić wiedzę i umiejętności, istnieje szansa na 
jego udział w pracy badawczej o tematyce specjalistycznej. Jeśli jest zainteresowany tematyką 
interdyscyplinarną z szeroko rozumianego pogranicza fizyki i chemii, jest duża szansa, że w drodze 
uzgodnienia będzie mógł w ramach współpracy kultywować swe zainteresowania.

Ad 2. Żadnej publikacji popularnonaukowej dawno nie pisałem, koncentrując się na popularno-
naukowych wykładach (na seminarium kognitywistycznym, na ASP). Natomiast całokształt mojego 
dorobku badawczego ma charakter interdyscyplinarny, znajdując się na pograniczu chemii i fizyki.

8) Informacje  dodatkowe

Tematyka współpracy nie musi pokrywać się z moją aktualną tematyką badawczą. W każdej chwili 
możliwe jest wznowienie prac z wachlarza tematycznego podanego przeze mnie na liście tutorów. Do 
rozważenia jest też podjęcie innego zagadnienia teoretycznego w szerokim zakresie problematyki z 
pogranicza chemii i fizyki.




