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Occna doral)ku naukowo-badawczego, dydalitycznego iorganizacyjncgo oral
osi:lgnigcia naukowego p.t. "Wykorzystanie pomiar6w przepb'w6w eliptycznych oral
produkcjici€21iich kwark6w do badania materiiw zdcrzcniach j4clrowych w zaki'csie
cnet'gii zderzacza CHIC" dr in2. Daniela Kikoly w postgpowaniu o nadanie stopnia
doktora habilitowancgo

Ocena merytoryczna osi49nigcia naukowego

I'ematyl<a przedstawionego do oceny osit+gnigcia naul<owego dotyczy badall na tempt
ultra-relatvwistycznych zderzei\ jqdrowych a osiQgnigcie badawcze to ciQg dziewigciu

publil<acji. W jego sl(+ad wchodzq:: praca el(sperymentalna [Hll* kolaboracji STAR, trzy
poczytne place teoretyczne: [H2-3] iIH7], mano cytowane prace teoretyczne: [H4-6] idwa
doniesienia konferencyjne [H8-9]. PublikacjQ bgdQCQ niejal<o zwieilczeniem dorobl<u .jest

praca [Hl] pt. ,,Elliptic now of electrons from heavy-flavour haddon decays in Au+Au

@*Numeracja publikacjiHI -H9 za autoreferatem.



collisions at 'JsNN - 200, 63.4 and 39 GeV" z 2017 roku, kt6rel g+6wnym autorem jest
Kandydat.

Studia ultra-relatywistycznych zderze6 j4drowych sq: badanianli podstawowymi.
El<sperymentalne pomiary tego typu prowadzone sq: od blisl<o p6+wiecza w wielu ogrodkach
naukowych m.in. w Europqskim Centrum Badai\ JQdl'owych CERN iBrool<haven National
Laboratory w USA. W tym ostatnim przy u2yciu dedykowanego akceleratora Relativistic
Heavy lon Collider (RHIC). Postgp teoretyczny osiQgany jest przez teoretyl(6w z ca+ego
gwiata. Zasadniczym celem tq dzia+alnogci jest badanie nowego stand materii, plazmy
l<warkowo-gluonowej (Quirk Gluon Plasma - QGP), w kt6rym mamy do czynienia z
l<warkamiigluonami nie zwiqzanymiw hadrony. lstnienie togo stanu jest mo21iwe przy
du2ych ggstogciach energii. .lednq z pierwszych zaproponowanych sygnatur potwierdzajqcQ
powstanie QGP by+a zmodytlkowana, w por6wnaniu z produl<cjq: w bardziej elementarnych
zderzeniach proton-pl'eton produkcja czqstek zwanych potocznie l<warl<onium. Co ciekawe,
w chwili obecnejw tym obszarze badail wydaje sig byC ciqgle wide pytall bez odpowiedzi.

Postgp badaiq wskaza+ na szereg l<omplikacliw prostym zrozumieniu wszystkich aspel<t6w

produl<cji cig21<ich kwark6w iich oddzia+ywania z QGP. Mo2na powiedzie6 zatem 2e obszar
bada6, kt6rym zajmttje sig Habilitant nale2y do istotnych temat6w od wielu jui lat i jeszcze
wide up+ynie zanim zostanie osiQgnigte zadowalajQce zrozunlienie wynil<6w
el<sperymentalnych.

Melody eksperymentalne badania QGP mo2na podzieliC na talkie w l<t6rych obserwilje sig
zjawiska l<olektywne ina metody polegajQce na badaniu modytlkac.jiparametr6w wybranych
czqstek (sond) oddzia+ywujQcych z QGP, jak vuy2ej wspomniana modytll<acja produl<cji
kwarl<onium. Referencyjnymi pomiarami SQ takie, w kt6rych istnienie QGP nie jest

spodziewane, na przyk+ad proton-proton, proton-Jqdro lub zderzenia przy ni2szych energiach
na nukleon w centrum masy

W autoref'eracie, odnoszQC sig do publil<acjibgd4cych przednliotem oceny Habilitant opisuje

dwa typy pomiar6w u2ywanych przez niego do badania oddzia+ywan cig21<ich kwarl<6w z
materia: w stade QGP. Sq: to pomiary r62niczkowych wsp6+czynnik6w modyHlkacji jQdrowej
i niejednorodnogciw rozk+adach azymutalnych produl<t6w rozpadu cig21(ich hadron6w tzw

pomiary przep+yw6w (flow). Poza przytoczeniem wielu zalet tego typu pomiar6w Autos
wsl<azule na szereg tl'udnogci eksperymentalnych zwiqzanych z wykonaniem pomiar6w iich
interpretacjq. Po uszeregowaniu publil<acjiw logiczny cit+g bez WQtpienia mo2na stwierdziC
dojrza+o£6 naukowq Habilitanta. Dla poparcia tej tezy pozwolg sable wyszczeg61niC pewne
aspel<ty dyskutowane w autoreferacie

e estymacja ggstogci energii w zderzeniach U+U, l<t6ra byta impulsenl do wykonania
szeregu pomiar6w na RHIC

e propozyqa u2ycia zmodyfikowanego wsp6+czynnika tlumienia jQdrowego, l<t6ry
pozwolil na potwierdzenie rel<ombinacjipar c-cbar w QGP

e oszacowanie efel<t6w zwi4zanych z tzw. zimnq: materia jQdrowQ przy produl<cji

hadron6w z kwarkiem b w ma+ych systemach,
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e ol<reglenie ipomiar proces6w t+a, kt6re muszq: zosta6 uwzglgdnione przy pomiaize
elektron6w z rozpad6w hadron6w z kwarkiem b.

W ocenie recenzenta, szczeg61nie ten ostatni aspekt jest bardzo dobrQ miarq dojrzalogci

naukowej Habilitanta, l<t6ry na drodze el<speryment6w in silico fwietnie przygotowal sig do
wykonania pomiaru opisanego w pub]i]<acjiEHl].

Ponad bie24cq: dzialalno96 naukowq: w eksperymencie STAR na RHIC Autor jest
zaanga20wany w studia wykonalnogci pomiar6w o podobneJ tematyce na proponowanym

el<sperymencie ze sta+q tarczq: na akceleratorze LHC (AFTER@LHC). Wyl<onanie takich
pomiar6w umo21iwiloby wyznaczenie radiacyjnych izderzeniowych strat energii przez
partony w QGP a tal<2e stwierdzenie czy zjawiska kolektywne zachodzq w ma+ych
systemach. Propozyqa pomiaru zosta+a przedstawiona w pub]ikacjiIH6]. Niewiell<a liczba

cytowai\ tel publikacji jest z pewnogciq: zwiqzana z tym ii eksperymentalne badania nastzlpiq.

potencjalnie za l<ilka lat.

Oczywiste jest, 2e Habilitant swolq: przysz+o96 wiQ2e z planowanym eksperymentem
AFTER(@LHC isamym LHC. Zaproponowane przez niego badania z u2yciem

spolaryzowanych wiQzek proton6w ispolaryzowanych atom6w tarczy pozwolq na znaczne
zwigkszenie dok+adnogci pomiaru struktury spinoweJ nukleon6w.

W odczuciu recenzenta integralnq czggciq: powy2szego wykazu powinny by6 publikacje

el<sperymentu STAR dotyczQce flzykicig2kiego zapacllu z lat 201 3-201 6, kiedy to Habilitant
bv+ kierownil<iem grupo roboczej wyl<onuljqcej analizy w tym zakresie. Etel<tywnie,
monografia opisLljQca el(sperymentalne wyniki pram prowadzonych przez Habilitanta, bqd2
pod jego nadzorem w ramach tq grupy, by+aby pe+niejszq: miarq: dokonat\ naukowych w
por6wnaniu do prezentowanego zestawu publil<acj i.

Ca+kowity dorobel< publil<acyjny Habilitanta jest typowy dla cz+onl<a du2ej wsp6tpracy
naul<owej (H-index: 44, 1 64 publil(acje cytowane ponad 6000 razy).

Ocena innych osiQgni€6 naukowych

W opinii recenzenta do ositlgnigC naukowych zaliczy6 nale2y przede wszystl<im stanowisl<o
kierownicze grupy badawczel we wsp6+pracy STAR w latach 201 3-201 6. Talkie stanowisl<o

lest potwierdzeniem du2ych zdolnogci organizacyjnych, dojrza+ogci naukowel, uznania w
miQdzynarodowym grodowisku naukowym a przede wszystl(im zaufania wsp6+pracownil<6w.
To sumo mo2na powiedzieC o udziale Habilitanta w zespole planuJQcym badania wszystl<ich

eksperyment6w na RHIC w latach 2014-201 7.

Habilitant wyg+osi+ w ]atach 201]-2016 sze96 referat6w na konferencjach spotkaniach
Raul(owych wsp6+pracy STAR. W tym dwa referaty plenarne konferencjach Quack fx4atter w
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2013 roku ina 22nd ]nternationa] Spin Symposium w roJ<u 2016. Trzy referaty zosLaly
wygloszone w imieniu wsp6+pl'acy STAR.

Przedstawione w ostatniej czggci autorefbratu badania aplikacyjne z zal<resu gospodarou'aria
odpadami promieniotw6rczynli sq realizowane we wsp6+pracy migdzynarodowej w ramach
prolel<tu Horizon 2020 Chance agencjiEuroatom. W ocenie recenzenta talkie odstgpstwo od
wczegniejszego zakresu badai\ ma podwojne znaczenie przy ocenie dorobku. WskazLLje na
wszechstronno96 Habilitanta, a tak2e zrozumienie wadi bada6 aplil<acyjnych.

Inca dzialalno96 w tym dydaktyczna iorganizatorska

Kandydat w autoreferacie nadmienia kill<a obszar6w dzialalnogci naul<owejipozanaukowd

Szczeg61nq: uwagg recenzenta zwr6ci+y stanowisl<a kierownicze w macierzystej jednostce
(Kierownil< Pracowni Metod iTechnik .IQdrowych).

Habilitant by+/jest kierownil<iem dw6ch grant6w badawczych, dla m+odych naul<owc6w
powracajQcych z zagranicy (grant Homing Plus) iwy2ej wspomnianego grantu agencjt
Euroatom. Telllat pierwszego jest zbie2ny z przestawionym osiqgnigciem badawczym

Dzia+alno£6 dydaktyczna Habilitanta jest tak2e nie do zaniedbania. Sk+adajQ sig na niq: opieka
nad studenckiin ko+enl naukowym CAMAC, promotorstwo pomocnicze doktoratu o tematyce

gcigle zwiqzanel z badaniami prowadzonymi przez Habilitanta, a przede wszystkim
czlonl<ostwo w Komiqi Programowej (dydaktycznej) Wydzia+u Fizyl€i Politechniki

Warszaws l<iq .

Podsumowanie i konkluzja

Zapoznawszy sig z materia+anli za+qczonymi do wniosku o wszczgcie postgpowania o
nadanie stopnia doktora habilitowanego panu dr in2. Danielowi Kikole stwierdzam co
nastgpuUe:

e Kandydat posiada znaczqcy dorobek w dziedzinie fizyl<i jQdrowej wysol<ich energii,
e przedstawione w cyklu publil<acji badania, rozpoczynalqce sig od teoretycznq

propozycjipomiar6w a l<oi\czQce sig ich wykonaniem, wsl<azLlje na systematycznofc I
sprawnogC Kandydata w prowadzeniu bada6, wskazLljq: na dojrzalogC naul<owq
wymaganq: w samodzielnel pracy badawczej,

e przedstawione w publikacjach propozycle nowych pomiar6w. a tak2e udzial
Habilitanta w prqekcie aplikacyjnym jest oczywistym prognostykiem dalszego

rozwoju Haul(owego,
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e opisana dzia+alno96 w eksperymencie STAR, a tal(2e w macierzystej jednostce
wskazcljq na szczeg61ne zdolnogci organizacyjne, a tak2e zaanga20wanie w probes
dydaktyczny. Habilitant wykaza+ sig sl<utecznogciq: w pozyskiwaniu Hint\nsowania
swoich badall

W mo.jei ocenie dorobel( Habilitanta spe+nia wal'unki ustawowe wymagane do uzyskania

stopnia naul<owego doktora habilitowanego. W l<onsel<wenqi, popieram dopuszczenie dr in2
Daniela Kiko+y do kolejnych etap6w przewodu habilitacyjnego.

dr in2. hab. Tomasz Bold


