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Wykaz osiągnięć naukowych, stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny  
  

 

I. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 219 UST. 1. PKT 2 

Cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych, zgodnie z art. 219 ust. 1. pkt 2b  

Korelacje ładunkowe oraz własności elektronowe  

wysokotemperaturowych nadprzewodników miedziowo-tlenowych 

P1 M. K. Chan, M. J. Veit, C. J. Dorow, Y. Ge, Y. Li, W. Tabiś, Y. Tang, X. Zhao, N. Barišić, M. Greven, 

In-Plane Magnetoresistance Obeys Kohler's Rule in the Pseudogap Phase of Cuprate 

Superconductors. 

Physical Review Letters 113, 177005 (2014): Editors' suggestion   IF2014: 7.512 

Moim wkładem w powstanie tej pracy był udział w przygotowaniu monokrystalicznych próbek 

nadprzewodnika HgBa2CuO4+d oraz ich dokładna charakterystyka za pomocą metod 

magnetycznych oraz transportu elektronowego. Ponadto, byłem współopiekunem studentów 

i doktorantów, którzy wykonywali pomiary oporu i magnetooporu w ramach prac licencjackich 

lub doktorskich na Uniwersytecie Minnesoty w Stanach Zjednoczonych. We współpracy ze 

współautorami analizowałem dane i brałem udział w przygotowaniu tekstu artykułu.  

P2 N. Barišić, M. K. Chan, M. J. Veit, C. J. Dorow, Y. Ge, Y. Li, W. Tabiś, Y. Tang, G. Yu, X. Zhao and 

M. Greven, Evidence for a universal Fermi-liquid scattering rate throughout the phase diagram 

of the copper-oxide superconductors. 

  New J. Phys. 21 113007 (2019)       IF2018: 3.773 

Moim wkładem w powstanie tej pracy była koordynacja procesu przygotowania 

monokrystalicznych próbek nadprzewodnika HgBa2CuO4+d oraz opieka nad studentami 

i doktorantami wykonującymi pomiary transportu w ramach prac licencjackich i doktorskich na 

Uniwersytecie Minnesoty. We współpracy ze współautorami analizowałem dane i brałem udział 

w przygotowaniu tekstu artykułu. Przygotowałem wszystkie rysunki umieszczone w artykule.   

P3 Y. Li, W. Tabiś, G. Yu, N. Barišić, and M. Greven, Hidden Fermi-liquid Charge Transport in the 

Antiferromagnetic Phase of the Electron- Doped Cuprate Superconductors. 

  Physical Review Letters 117, 197001 (2016)     IF2016: 8.462 

Mój wkład w powstanie tej pracy był dominujący: szkoliłem oraz nadzorowałem prace badawcze 

doktoranta Y. Li. Przygotowane zostały monokrystaliczne próbki Nd2−xCexCuO4 do pomiarów 

oporu, część próbek została przygotowana przeze mnie, a cześć przez doktoranta. 

Nadzorowałem i brałem czynny udział w pomiarach oporu elektrycznego na Uniwersytecie 

Minnesoty, jak również w analizie danych literaturowych dyskutowanych w artykule. We 

współpracy ze współautorami analizowałem dane i brałem udział w przygotowaniu tekstu 

artykułu.  

P4 Y. Li, W. Tabiś, Y. Tang, G. Yu, J. Jaroszynski, N. Barišić, M. Greven, Hole pocket–driven 

superconductivity and its universal features in the electron-doped cuprates. 

Science Advances 5, eaap7349 (2019)      IF2018: 12.804 
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Mój wkład w powstanie tej pracy był dominujący: szkoliłem oraz nadzorowałem prace badawcze 

doktoranta Y. Li. Kierowałem i brałem czynny udział w przygotowaniu i charakterystyce 

monokrystalicznych próbek Nd2−xCexCuO4, oraz w testowych pomiarach oporu elektrycznego 

i magnetooporu wykonanych na Uniwersytecie Minnesoty. Byłem odpowiedzialny za 

eksperymenty prowadzone w wysokich polach magnetycznych w National High Magnetic Field 

Lab w Tallahassee, w Stanach Zjednoczonych. Uczestniczyłem w analizie danych oraz 

w  przygotowaniu tekstu manuskryptu.  

P5 W. S. Lee, J. J. Lee, E. A. Nowadnick, S. Gerber, W. Tabiś, S. W. Huang, V. N. Strocov, E. M. 

Motoyama, G. Yu, B. Moritz, H. Y. Huang, R. P. Wang, Y. B. Huang, W. B. Wu, C. T. Chen, D. J. 

Huang, M. Greven, T. Schmitt, Z. X. Shen & T. P. Devereaux, Asymmetry of collective excitations 

in electron- and hole-doped cuprate superconductors. 

Nature Physics 10, 883 (2014)       IF2014: 20.147 

Moim wkładem w powstanie tej pracy było przygotowanie i charakterystyka części próbek 

Nd2−xCexCuO4 użytych w eksperymentach. Brałem aktywny udział w eksperymentach 

prowadzonych w synchrotronie Swiss Light Source w Villigen, w Szwajcarii. Brałem udział w 

analizie danych, w interpretacji wyników oraz w przygotowaniu tekstu manuskryptu.  

P6 N. Barišić, S. Badoux, MK. Chan, Ch. Dorow, W. Tabiś, B. Vignolle, G. Yu, J. Béard, X. Zhao, 

C. Proust, M. Greven, Universal quantum oscillations in the underdoped cuprate 

superconductors.  

Nature Physics 9, 761 (2013)       IF2013: 20.603 

Moim wkładem w powstanie tej pracy był udział przygotowaniu wysokiej jakości 

monokrystalicznych próbek HgBa2CuO4+d do pomiarów transportu ładunku, a także ich dokładna 

charakterystyka za pomocą pomiarów oporu oraz magnetooporu wykonanych na Uniwersytecie 

Minnesoty. Brałem udział w próbnych eksperymentach magnetooporu w impulsowych polach 

magnetycznych w National High Magnetic Field Lab w Los Alamos, w Stanach Zjednoczonych. 

Brałem udział w analizie danych i przygotowaniu tekstu artykułu.  

P7 W. Tabiś, Y. Li, M. Le Tacon, L Braicovich, A. Kreyssig, M. Minola, G. Dellea, E. Weschke, M. J. 

Veit, M. Ramazanoglu, A. I. Goldman, T. Schmitt, G. Ghiringhelli, N. Barišić, M. K. Chan, C. J. 

Dorow, G. Yu, X. Zhao, B. Keimer and M. Greven, Charge order and its connection with Fermi-

liquid charge transport in a pristine high-Tc cuprate. 

Nature Communications 5, 5875 (2014)      IF2014: 11.470 

Moim wkładem w powstanie tej pracy była koordynacja projektu, określenie celów badawczych, 

aplikowanie o czas eksperymentalny w synchrotronach, przygotowanie próbek, analiza danych, 

przygotowanie wszystkich rysunków oraz tekstu pierwszej wersji artykułu. Byłem 

odpowiedzialny za eksperymenty prowadzone w synchrotronach Swiss Light Source w Villigen, 

BESSY II w Berlinie oraz Advanced Photon Source w Lemont. Byłem odpowiedzialny za 

korespondencje z Edytorem i Recenzentami.  

P8 W. Tabiś, B. Yu, I. Biało, M. Bluschke, T. Kołodziej, A. Kozlowski, Y. Tang, E. Weschke, B. Vignolle, 

M. Hepting, H. Gretarsson, R. Sutarto, M. Le Tacon, N. Barisic, G. Yu, M. Greven, Synchrotron x-

ray scattering study of charge-density-wave order in HgBa2CuO4+δ. 

Physical Review B 96, 134510 (2017)      IF2016: 3.836 
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Moim wkładem w powstanie tej pracy była koordynacja projektu, określenie celów badawczych, 

aplikowanie o czas eksperymentalny w synchrotronach, przygotowanie próbek, analiza danych, 

przygotowanie wszystkich rysunków oraz pierwszej wersji artykułu. Byłem odpowiedzialny za 

eksperymenty prowadzone w synchrotronach BESSY II w Berlinie, DESSY w Hamburgu oraz 

Canadian Light Source w Saskatoon. Byłem odpowiedzialny za korespondencje z Edytorem 

i Recenzentami.  

P9 S. Badoux, W. Tabiś, F. Laliberté, G. Grissonnanche, B. Vignolle, D. Vignolles, J. Béard, D. A. Bonn, 

W. N. Hardy, R. Liang, N. Doiron-Leyraud, L. Taillefer, C. Proust, Change of carrier density at the 

pseudogap critical point of a cuprate superconductor. 

Nature 531, 210 (2016)        IF2016: 40.137 

Moim wkładem w powstanie tej pracy było przygotowanie oraz kierowanie pomiarami 

transportu w impulsowych polach magnetycznych do 90 T w laboratorium wysokich pól 

magnetycznych Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses (LNCMI)  w Tuluzie. 

Brałem udział w analizie oraz interpretacji danych a także w przygotowaniu tekstu artykułu oraz 

korespondencji z recenzentami. 

II. INFORMACJA O AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ 

1. Wykaz opublikowanych artykułów w czasopismach naukowych (z wyłączeniem 

pozycji wymienionych w pkt. I)   

Artykuły opublikowane przed otrzymaniem stopnia doktora nauk fizycznych 

D1 W. Tabiś, Z. Tarnawski, Z. Kąkol, G. Król, A. Kozłowski, A. Fluerasu, and M.J. Honig, Magnetic 

and structural studies of magnetite at the Verwey transition. 

Journal of Alloys and Compounds 442, 203 (2007)     IF: 3.133 

D2 J. Żukrowski, A. Wiecheć, R. Zach, W. Tabiś, Z. Tarnawski, G. Król, N.-T. H. Kim-Ngan, Z. Kąkol, 

and A. Kozłowski, AC magnetic susceptibility under pressure and Mössbauer effect studies of 

the isotropy point TIP in magnetite. 

Journal of Alloys and Compounds 442, 219 (2007)     IF: 3.133 

D3 G. Król, W. Tabiś, J. Przewoźnik, T. Kołodziej, Z. Kąkol, A. Kozłowski, Z. Tarnawski, 

Magnetoresistance in magnetite; switching of the magnetic easy axis. 

Journal of Alloys and Compounds 480, 128 (2009)     IF: 3.133 

D4 W. Tabiś, J. Kusz, N.-T. H. Kim-Ngan, Z. Tarnawski, F. Zontone, Z. Kąkol, A. Kozłowski 

Structural changes at the Verwey transition in Fe3O4. 

Radiation Physics and Chemistry 78, 93 (2009)      IF: 1.315 

D5 V. Sunny, D. S. Kumar, Y Yoshida, M. Makarewicz, W. Tabis, M.R. Anantharaman 

Synthesis and properties of highly stable nickel/carbon core/shell nanostructures. 

Carbon 48, 1643 (2010)         IF: 6.337 

D6 V. Chlan, K. Kouřil, H. Štěpánková, R. Řezníček, J. Štěpánek, W. Tabiś, G. Król, Z. Tarnawski, 

Z. Kąkol, and A. Kozłowski, Magnetically induced structural reorientation in magnetite studied 

by NMR. 

Journal of Applied Physics 108, 083914 (2010)      IF: 2.068 
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Artykuły opublikowane po otrzymaniu stopnia doktora nauk fizycznych 

D7 T. Kołodziej, A. Kozłowski, P. Piekarz, W. Tabiś, Z. Kąkol, M. Zając, Z. Tarnawski, J. M. Honig, A. 

M. Oleś, and K. Parlinski, Nuclear inelastic scattering studies of lattice dynamics in magnetite 

with a first- and second-order Verwey transition. 

Physical Review B 85, 104301 (2012)       IF: 3.836 

D8 W. Tabis, J. E. Lorenzo, A. Kozlowski, T. Kolodziej, Z. Tarnawski, Z. Kakol, C. Mazzoli, H. C. 

Walker, N. Jaouen, D. Mannix, C. Marin and J. M. Honig, Effect of surface polishing and 

oxidization induced strain on electronic order at the Verwey transition in Fe3O4. 

J. Phys.: Condens. Matter 24, 055603 (2013)      IF: 2.678 

D9 S. Wang, J. Zhang, J. Yan, X-J. Chen, V. Struzhkin, W. Tabis, N. Barišić, M.K. Chan, C. Dorow, X. 

Zhao, M. Greven, W.L. Mao and T. Geballe, Strain derivatives of Tc in HgBa2CuO4+δ: The CuO2 

plane alone is not enough. 

Physical Review B 89, 024515 (2014)       IF: 3.836 

D10 E. D. L. Rienks, M. Ärrälä, M. Lindroos, F. Roth, W. Tabis, G. Yu, M. Greven, J. Fink, The high-

energy anomaly in ARPES spectra of the cuprates-many body or matrix element effect? 

Phys. Rev. Lett. 113, 137001 (2014)       IF: 8.462 

D11 C. Putzke, L. Malone, S. Badoux, B. Vignolle, D. Vignolles, W. Tabis, P. Walmsley, M. Bird, N.E. 

Hussey, C. Proust and A. Carrington, Inverse correlation between quasiparticle mass and Tc in 

a cuprate high-Tc superconductor. 

Science Advances 2, e1501657 (2016)       IF: 11.51 

D12 A. Surrente, A. A. Mitioglu, K. Galkowski, W. Tabis, D. K. Maude and P. Plochocka, 

Excitons in atomically thin black phosphorus. 

Phys. Rev. B 93, 121405 (2016)        IF: 3.836 

D13 A. Surrente, A. A. Mitioglu, K. Galkowski, L. Klopotowski, W. Tabis, B. Vignolle, D. K. Maude,  

and P. Plochocka, Onset of exciton-exciton annihilation in single-layer black phosphorus. 

Phys. Rev. B 94, 075425 (2016)        IF: 3.836 

D14 C. Carbillet, S. Caprara, M. Grilli, C. Brun, T. Cren, F. Debontridder, B. Vignolle,  

W. Tabis, D. Demaille, L. Largeau, K. Ilin, M. Siegel, D. Roditchev, B. Leridon, 

Confinement of superconducting fluctuations due to emergent electronic inhomogeneities. 

Phys. Rev. B 93, 144509 (2016)        IF: 3.836 

D15 D. LeBoeuf, C. W. Rischau, G. Seyfarth, R. Kuchler, M. Berben, S. Wiedmann,  

W. Tabis, M. Frachet, K. Behnia, and B. Fauque, Thermodynamic phase diagram of the field-

induced states of graphite. 

Nature Comm. 8, 1337 (2017)       IF: 12.124 

D16 E. H. Da Silva Neto, M. Minola, B. Yu, W. Tabis, M. Bluschke, D. Unruh, H. Suzuki, Y. Li, G. Yu, 

D. Betto, K. Kummer, F. Yakhou, N. B. Brookes, M. Le Tacon, M. Greven, B. Keimer, 

A. Damascelli, Coupling between dynamic magnetic and charge-order correlations in the 

cuprate superconductor Nd2-xCexCuO4.  

Physical Review B 98, 161114 (2018) Rapid Communication   IF: 3.836 
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D17 B. Fauqué, X. Yang, W. Tabis, M. Shen, Z. Zhu, C. Proust, Y. Fuseya, and K. Behnia, 

Magnetoresistance of semimetals: The case of antimony. 

 Phys. Rev. Materials 2, 114201 (2018) Editors’ Suggestion   IF: 2.926 

D18 A. Legros, S. Benhabib, W. Tabis, F. Laliberté, M. Dion, M. Lizaire, B. Vignolle, D. Vignolles 

H. Raffy, Z. Z. Li, P. Auban-Senzier, N. Doiron-Leyraud, P. Fournier, D. Colson, L. Taillefer and C. 

Proust, Universal T-linear resistivity and Planckian dissipation in overdoped cuprates. 

 Nature Phys. 15, 142 (2019)       IF: 22.806 

2. Informacja o wystąpieniach na krajowych lub międzynarodowych konferencjach 

naukowych, z wyszczególnieniem przedstawionych wykładów na zaproszenie   

Wystąpienia ustne przed otrzymaniem stopnia doktora nauk fizycznych 

1. XV Konferencja "Nauczanie fizyki na wyższych uczelniach technicznych", 2 - 4 lipca 2007, 

Kraków. 

Wykład: The idea and implementation of integrated IT solution for teaching physics lab based 

on e-Learning platform. 

2. 9th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science, 15 - 20 

czerwca 2008, Ameliówka. 

Wykład: Structural changes at the Verwey transition in Fe3O4. 

3. Magnetite 2009, 28 - 29 stycznia 2009, Praga, Czechy. 

Wykład: Coherent radiation studies of the Verwey transition. 

Wystąpienia ustne po otrzymaniu stopnia doktora nauk fizycznych 

4. American Physical Society March Meeting, 27 lutego - 2 marca 2012, Boston, Stany 

Zjednoczone. 

Wykład: Synchrotron X-ray study reveals oxygen chains in HgBa2CuO4+ 

5. American Physical Society March Meeting, 3 - 7 marca 2014, Denver, Stany Zjednoczone. 

Wykład: Universal bulk charge-density-wave correlations in the cuprates. 

6. International Conference on Strongly Correlated Electron Systems, 7 - 11 lipca 2014, Grenoble, 

Francja. 

Wykład: Charge-density-wave correlations and charge transport in the cuprates. 

7. XVII Conference on superconductivity, 25 - 30 października 2015, Karpacz. 

Zaproszony wykład: Charge order and its connection with the electronic transport in the high-

Tc cuprate superconductors. 

8. SUPERSTRIPES 2016, 23 - 29 czerwca 2016, Ischia, Włochy. 

Zaproszony wykład: Charge density wave order and the carrier density in cuprate 

superconductors. 

9. 2nd International Conference on Magnetism and Superconductivity, 25 - 30 września 2016, 

Zakopane. 

Zaproszony wykład: Charge density wave order and the carrier density in cuprate 

superconductors. 

10. EXFEL User Meeting, X-ray diffraction and spectroscopy in very high magnetic fields at the 

Helmholtz International Beamline for Extreme Fields, 22 stycznia 2018, Hamburg, Niemcy. 
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Zaproszony wykład: High magnetic fields for understanding high-Tc superconductivity. 

11. From Solid State to Biophysics IX, 16 - 23 czerwca 2018, Cavtat, Chorwacja. 

Zaproszony wykład: New insights into the phase diagram of cuprate superconductors from 

synchrotron X-ray scattering. 

12. New Generation in Strongly Correlated Electrons Systems, 3 - 7 września 2018, 

San Sebastian/Donostia, Hiszpania 

Zaproszony wykład: Charge correlations and charge fluctuations in cuprate superconductors. 

13. Fundamental Aspects of Superconductivity, 16 - 23 września 2018, Zakopane. 

Zaproszony wykład: Electronic phase boundaries in the cuprate superconductors. 

14. The 14th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science, 

9 - 14 czerwca 2019, Zakopane. 

Zaproszony wykład: Charge correlations and the Fermi surface reconstruction in cuprate 

superconductors. 

15. XIX National Conference on Superconductivity: unconventional superconductivity and strongly 

correlated electron systems, 6 - 11 października 2019, Bronisławów. 

Zaproszony wykład: Charge order and the Fermi surface in cuprates. 

 

Wystąpienia posterowe przed otrzymaniem stopnia doktora  

16. XI National School “Collective Phenomena and Their Competition”, 25 - 29 września 2005, 

Kazimierz Dolny. 

Studies of the magnetic axis switching in magnetite. 

17. 15th International Conference on Solid Compounds of Transition Elements, 15 - 20 July 2006, 

Kraków. 

Magnetic, thermal and structural studies of magnetite at the Verwey transition. 

18. 2nd International Conference on Carbon for Energy Storage and Environment Protection, 

2 - 5 września 2007, Kraków. 

Magnetic properties of carbon-polymer composites. 

19. Frontiers in modern physics and its applications, 28 - 29 maj 2009. Kraków. 

The switching of magnetic easy axis in Fe3O4 single crystal observed by electrical resistivity 

changes.  

20. The 8th National Symposium of Synchrotron Radiation Users, 24 - 26 września 2009, Podlesice. 

Kinetics of the Verwey transition in magnetite.  

Wystąpienia posterowe po otrzymaniem stopnia doktora  

21. GDR Matériaux et interactions en competition, 23 - 25 listopada 2015, Paryż, Francja. 

Charge order and its connection with the electronic transport in the cuprate superconductors. 

Wybrane zaproszone seminaria po otrzymaniu stopnia doktora 

1. APS User Science Seminar, Advanced Light Source, Lemont, 11 listopada 2011. 

The complex ordering processes at the Verwey transition of magnetite. 

2. Condensed Matter Seminar, Uniwersytet Minnesoty, Minneapolis, Stany Zjednoczone, 

10 października 2011. 
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Nature of the Verwey transition of magnetite. 

3. Politecnico di Milano, Mediolan, Włochy, 5 kwietnia 2013. 

Synchrotron radiation studies of strongly correlated materials. 

4. Centre National de la Recherche Scientifique – Grenoble, Francja, 13 marca 2016.  

Progress and prospects of high-temperature superconductivity. 

5. Université Paris Diderot, Francja, 22 lutego 2017. 

Charge density wave order and the carrier density in cuprate superconductors. 

6. Université Paris-Sud, Francja, 23 lutego 2017. 

Charge density wave order and the carrier density in cuprate superconductors. 

7. Instytut Niskich Temperatur i Badań strukturalnych Wrocław, 19 stycznia 2018. 

Electronic orders and the Fermi surface reconstruction in cuprate superconductors. 

8. University of Zagreb, 25 stycznia 2019 

Electronic orders and the Fermi surface reconstruction in cuprate superconductors 

9. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 29 stycznia 2019.  

Charge order and its impact on the Fermi surface topology in cuprate superconductors. 

3. Informacja o udziale w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji 

krajowych lub międzynarodowych, z podaniem pełnionej funkcji 

Członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji 4th Grandmaster Early Career 

Workshop in Physics, 1 - 7 Września 2019, Split, Chorwacja. 

4. Informacja o uczestnictwie w pracach zespołów badawczych realizujących projekty 

finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych, z podziałem na projekty 

zrealizowane i będące w toku realizacji, oraz z uwzględnieniem informacji  o pełnionej 

funkcji w ramach prac zespołów  

Po otrzymaniu stopnia doktora nauk fizycznych brałem udział w następujących projektach badawczych: 

Projekty zrealizowane: 

• 2011 – 2017: Udział jako wykonawca w dwóch projektach badawczych Departamentu Energii 

Stanów Zjednoczonych (United States Department of Energy), granty DE-SC-00068581 oraz DE-SC-

0016371, Comprehensive Study of the Model Mercury-Based Cuprate Superconductors. Kierownik 

projektu: Prof. Martin Greven, Uniwersytet Minnesoty, Minneapolis. 

Głównym celem naukowym obydwu projektów był wzrost oraz charakterystyka monokryształów 

wysokotemperaturowych nadprzewodników z grupy miedzianów rtęci, ze względu na ich rekordowe 

wartości temperatur krytycznych Tc i stosunkowo prostą strukturę krystaliczną. Jednych z najbardziej 

pożądanych związków, z perspektywy badań eksperymentalnych, był HgBa2CuO4+ (Hg1201). Projekty 

te obejmowały systematyczne badania transportu ładunku, rozpraszania neutronów oraz 

promieniowania X. Przez cały okres ich trwania kierowałem badaniami struktury elektronowej 

i krystalograficznej, które były prowadzone wykorzystując głównie promieniowanie synchrotronowe. 

Przygotowałem i przeprowadziłem ponad łącznie 15 eksperymentów w 8 synchrotronach w Stanach 

 
1 Końcowy raport projektu znajduje się na stronie: https://www.osti.gov/servlets/purl/1408498 

https://www.osti.gov/servlets/purl/1408498
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Zjednoczonych (APS, SSRL, ALS), Kanadzie (CLS), Francji (ESRF), Szwajcarii (SLS) i Niemczech (BESSY-II, 

DESY). Jednym z najważniejszych osiągnięć projektu była obserwacja [P4], a następnie systematyczna 

charakteryzacja fali gęstości ładunku (ang. charge density wave, CDW) w nadprzewodniku Hg1201 [P7], 

oraz obserwacja kwantowych oscylacji związanych z tym uporządkowaniem [P6]. Ponadto 

uczestniczyłem w wielu pomiarach transportu elektronowego prowadzonych dla tego związku [P1], 

jednocześnie nadzorując prace doktorantów i studentów pracujących w grupie prof. Grevena. 

• 2012 – 2016: Wykonawca w projekcie finansowanym poprzez Francuską Agencję Nauki (Agence 

Nationale de la Recherche). Projekt SUPERFIELD: Superconductors in high magnetic fields, ANR-12-

BS04-0012. 2  Koordynatorami projektu byli dr Marc-Henri Julien z LNCMI w Grenoble i dr Cyril 

Proust z LNCMI w Tuluzie. 

Celem projektu było zbadanie wpływu porządku elektronowego (w postaci fal gęstości ładunku CDW, 

uporządkowania elektronowego nematycznego) oraz pseudoprzerwy na własności nadprzewodników 

miedzianowych, w tym na mechanizm niekonwencjonalnego nadprzewodnictwa w tych związkach. 

W celu uzyskania informacji na temat mikroskopowego opisu oddziaływań pomiędzy 

nadprzewodnictwem i uporządkowaniem ładunkowym zbadano współzawodnictwo pomiędzy tymi 

zjawiskami w funkcji temperatury i pola magnetycznego. W ramach projektu przeprowadziłem 

pomiary oporu elektrycznego, magnetooporu, efektu Halla oraz oscylacji kwantowych 

w monokryształach YBCO i Hg1201, w impulsowych polach magnetycznych osiągających wartości 90 T. 

Największym osiągnięciem tego projektu było odkrycie lokalizacji ładunku związanej z otwarciem się 

pseudoprzerwy [P5]. 

• 2014 – 2015: Wykonawca w projekcie finansowanym poprzez Francuską Agencję Nauki (Agence 

Nationale de la Recherche). Project: ’NOiSE’, New Organic Superconductors for Energy Savings, 

ANR-14-CE05-0018.3 Kierownik projektu: Dr Baptiste Vignolle, LNCMI Tuluza. 

Projekt miał na celu zbadanie rodziny nowatorskich nadprzewodników organicznych, aromatycznych 

węglowodorów interkalowanych metalami alkaicznymi (metal intercalated – polycyclic aromatic 

hydrocarbons, MI-PAH). Jako uczestnik projektu byłem odpowiedzialny za syntezę i charakterystykę 

tych związków. Obejmowało to interkalację metalu w proszkach PAH oraz badanie właściwości 

fizycznych za pomocą pomiarów magnetycznych, spektroskopii Ramana oraz pomiarów oporu 

elektrycznego. 

• 2015 – 2019: Wykonawca w projekcie finansowanym przez Austriacką Fundację Nauki FWF. 

Projekt: ’ARCS’: Arcs and pockets in a model high-temperature superconductor, no P27980 

Einzelprojekte. Kierownik projektu: Prof. Neven Barišić, Techniczny Uniwersytet, Wiedeń. 

Głównym celem projektu było zbadanie ewolucji powierzchni Fermiego w nadprzewodnikach 

miedziowych, ze szczególnym uwzględnieniem przejścia fazowego indukowanego przez pole 

magnetyczne, obserwowanych poniżej optymalnego domieszkowania. Badania zostały 

przeprowadzone z wykorzystaniem rozpraszania promieni rentgenowskich i oporu elektrycznego, 

również w wysokich polach magnetycznych. Wykorzystując metodę przewodności optycznej 

i mikrofalowej oraz transportu elektrycznego zbadano także przejście metal-izolator w bardzo niskich 

domieszkach (poniżej 1%). W ramach projektu kierowałem eksperymentami absorpcji promieniowania 

synchrotronowego (ang. X-ray absorption spectroscopy, XAS) w impulsowych polach magnetycznych 

 
2 Informacje o projekcie na stronie: https://anr.fr/Project-ANR-12-BS04-0012 
3 Informacje o projekcie na stronie: https://anr.fr/Project-ANR-14-CE05-0018 

https://anr.fr/Project-ANR-12-BS04-0012
https://anr.fr/Project-ANR-14-CE05-0018
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do 30 T. Eksperymenty przeprowadzone zostały w synchrotronie ESRF, w Grenoble, we współpracy 

z zespołem dr Fabienne Duc z LNCMI w Tuluzie. Prowadziłem również pomiary magnetooporu i efektu 

Halla w polach magnetycznych do 70 T w LNCMI w Tuluzie. Artykuły z tych badań są w końcowym 

etapie redagowania. 

Projekty w trakcie realizacji: 

• 2017 – 2022: Wykonawca w projekcie finansowanym przez European Research Council. 

Consolidator grant: ’The ONE’: The Janus-face of the localized carrier in cuprates: Generating the 

pseudogap and high temperature superconductivity, Project ID 725521. Kierownik projektu: Prof. 

Neven Barišić, Techniczny Uniwersytet, Wiedeń. 

Projekt ma na celu zweryfikowanie nowatorskiego pomysłu mechanizmu nadprzewodnictwa 

w nadprzewodnikach miedzianowych. Mechanizm ten opiera się na współistnieniu dwóch 

podsystemów elektronowych: elektronów zlokalizowanych oraz elektronów wędrownych. W 

proponowanym modelu elektrony wędrowne są wiązane w pary Coopera poprzez bozonowe 

wzbudzenia zlokalizowanych ładunków. Ta hipoteza jest testowana przede wszystkim na modelowym 

związku Hg1201. Wykorzystywane są nowatorskie metody pomiarowe: (magneto)oporu, 

przewodnictwa optycznego oraz techniki synchrotronowe w warunkach ekstremalnych. Zależności 

pomiędzy procesem tworzenia się fazy nadprzewodzącej a właściwościami nośników 

odpowiedzialnych za wzbudzenia bozonowe badane są poprzez unikalne konfiguracje 

eksperymentalne łączące ciśnienie jednoosiowe z precyzyjnymi pomiarami wymienionych wielkości 

fizycznych. Moim obowiązkiem jest kierowanie pracami w zakresie projektowania urządzeń do aplikacji 

jednoosiowego ciśnienia oraz wykonywanie badań synchrotronowych i pomiarów elektronowego 

transportu pod ciśnieniem jednoosiowym. Jestem również odpowiedzialny za kierowanie pracą 

pozostałych wykonawców projektu. 

• 2020 – 2024: Kierownik w projekcie finansowanym przez Narodową Agencję Wymiany 

Akademickiej w ramach programu Polskie Powroty: PPN/PPO/2019/1/00014/. Projekt realizowany 

w Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

Celem projektu jest utworzenie zespołu badawczego na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie i prowadzenie badań w zakresie nadprzewodnictwa niekonwencjonalnego. Celem 

badawczym jest wykonanie szeregu eksperymentów dobranych tak, aby z jednej strony zweryfikować 

teoretyczne modele opisujące powstawanie nadprzewodnictwa, a z drugiej badać te zjawiska 

elektronowe, które z nadprzewodnictwem konkurują lub też je wzmacniają. W konsekwencji 

proponowane badania pomogą wyjaśnić zjawisko WTN, jednocześnie mogąc doprowadzić do odkrycia 

nowej klasy materiałów nadprzewodzących o wysokiej temperaturze krytycznej Tc.  

• Dodatkowa działalność naukowa 

W przeciągu ostatnich lat kierowałem wieloma eksperymentami badawczymi w ESRF w Grenoble, 

gdzie dostęp do infrastruktury pomiarowej współfinansowany był przez Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy DIR/WK/2016/19. Badania, którymi kierowałem 

w synchrotronie BESSY II w Berlinie współfinansowane były z projektu CALIPSOplus w ramach umowy 

730872 z EU Framework Programme for Research and Innovation HORIZON 2020. W przypadku 

pomiarów z wykorzystaniem technik synchrotronowych czas pomiarowy przyznawany jest na 

podstawie konkursu projektów, które odbywają się dwa razy w roku. Znakomita większość projektów, 

których byłem autorem została zaakceptowana i zrealizowana. 
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5. Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach 

naukowych wraz z informacją o pełnionych funkcjach 

2006 – obecnie  Członek Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego 

2008 - 2010  Członek Senatu Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Przedstawiciel 

z ramienia doktorantów 

2008 - 2010   Członek Rady Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, przedstawiciel 

z ramienia doktorantów  

2008 - 2009   Przewodniczący Zarządu Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Akademii 

Górniczo Hutniczej w Krakowie 

2007 - 2009   Przewodniczący Samorządu Doktorantów na Wydziale Fizyki i Informatyki 

Stosowanej AGH 

2011 - 2014  Członek Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego (American Physical Society) 

6. Informacja o odbytych stażach w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, 

z podaniem miejsca, terminu, czasu trwania stażu i jego charakteru   

W okresie od 15 grudnia 2010 do 31 października 2013 roku pracowałem na stanowisku adiunkta 

naukowego w grupie prof. Martina Grevena na Uniwersytecie Minnesoty. Podczas mojego stażu 

naukowego zajmowałem się badaniami WTN za pomocą metod wykorzystujących promieniowanie 

synchrotronowe oraz metodami transportu elektronowego. Zakres moich prac obejmował aplikowanie 

o czas eksperymentalny w synchrotronach, planowanie i przeprowadzanie eksperymentów a także 

analiza wyników oraz przygotowywanie artykułów naukowych. Głównym nurtem badań było 

zrozumienie struktury elektronowej, określenie struktury krystalicznej oraz dokładny opis zjawiska 

uporządkowania ładunkowego. Byłem również odpowiedzialny za opiekę naukową nad studentami i 

doktorantami pracującymi w grupie prof. Grevena. Przez okres dwóch semestrów zatrudniony byłem 

dodatkowo (1/2 etatu) na stanowisku asystenta dydaktycznego. 

W okresie od 1 listopada 2013 roku do 31 października 2016 roku pracowałem na stanowisku inżyniera 

naukowego, a od 1 listopada 2016 do 31 maja 2017 na stanowisku naukowca w grupie dr Cyrila Prousta 

w Laboratorium Wysokich Pól Magnetycznych (LNCMI) w Tuluzie. Tematyka moich badań obejmowała 

zagadnienia związane z WTN, w szczególności pomiary oporu, magnetooporu oraz efektu Halla 

w wysokich polach magnetycznych sięgających 90 T. Oprócz pomiaru transportu, kontynuowałem 

swoje dotychczasowe badania WTN z wykorzystaniem technik synchrotronowych. Poszerzenie 

ekspertyzy w zakresie impulsowych pól magnetycznych pozwoliło przeprowadzić pomiary absorbcji 

promieniowania X w impulsowych polach magnetycznych do 30 T w serii nadprzewodników 

miedzianowych. Moim dodatkowym obowiązkiem było wsparcie techniczne oraz naukowe grup 

badawczych wykonujących pomiary transportu różnych materiałów w impulsowych polach 

magnetycznych w LNCMI. 

Od czerwca 2017 do lutego 2020 pracowałem jako starszy asystent projektu w grupie prof. Nevena 

Barišića na Technicznym Uniwersytecie w Wiedniu. Projekt ten finansowany przez Fundusz Europejski 

jest poświęcony zrozumieniu mechanizmu niekonwencyjnego wysokotemperaturowego 

nadprzewodnictwa.  W zakresie moich obowiązków było kierowanie budową aparatury i wykonanie 

pomiarów synchrotronowych oraz oporu elektrycznego w warunkach ciśnienia jednoosiowego. 
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W zespole, którym kierowałem zaprojektowaliśmy dwie cele, które umożliwiają aplikowanie ciśnienia 

jednoosiowego na monokrystaliczne próbki podczas pomiarów rezonansowej dyfrakcji na 

synchrotronie BESSY II oraz absorpcji promieniowania X na synchrotronie SOLARIS w Krakowie. 

Pierwsze z tych urządzeń umożliwiło przeprowadzenie badań własności fal gęstości ładunku (CDW) 

w nadprzewodniku NCCO za pomocą rezonansowej dyfrakcji. Przyłożenie ciśnienia jednoosiowego 

pozwoliło modyfikować strukturę krystaliczną jednocześnie badać wpływ modyfikacji sieci na 

uporządkowanie ładunkowe. Kolejna cela, do pomiarów transportu elektronowego w warunkach 

ciśnienia jednoosiowego jest w trakcie budowy i zostanie w krótce wykorzystana w badaniach 

nadprzewodników miedziowych oraz innych interesujących materiałów funkcjonalnych. 

7. Informacja o recenzowanych pracach naukowych publikowanych w czasopismach 

międzynarodowych   

Recenzje artykułów naukowych dla czasopism o zasięgu międzynarodowym: 

Physical Review Letters:   4 

Physical Review B:   3  

Journal of Physics: Condensed matter: 2 

Entropy:     1 

 

8. Informacja o udziale w zespołach badawczych, realizujących projekty inne niż 

określone w pkt. II.4 

W niniejszej sekcji zaprezentowane zostaną wybrane wyniki badań, które zostały otrzymane w ramach 

współpracy w międzynarodowych zespołach badawczych. Wyniki te nie zostały włączone do cyklu 

osiągnięć przedstawionych w punkcie 4 Autoreferatu, ale są z nimi blisko związane. 

We współpracy z grupą prof. Wendy Mao oraz dr Shibing Wang z Uniwersytetu Stanforda badaliśmy 

wpływ ciśnienia hydrostatycznego na temperaturę krytyczną Tc w słabo domieszkowanym Hg1201. 

Wykonując pomiary dyfrakcji rentgenowskiej i podatności magnetycznej w warunkach ciśnienia 

izotropowego do 20 GPa stwierdziliśmy, że Tc jest bardziej wrażliwe na odkształcenia sieci wzdłuż osi a 

niż osi c. Porównanie własności próbki Hg1201 pod ciśnieniem z optymalnie domieszkowaną próbką 

LSCO wskazuje, że zrozumienie przyczyny tak dużej różnicy w Tc pomiędzy tymi dwoma dziurowo 

domieszkowanymi związkami wymaga uwzględnienia czynników wykraczających poza najbliższe 

otoczenie płaszczyzn CuO2. Oznacza także, iż obliczenia teoretyczne powinny uwzględniać strukturę 

całej komórki elementarnej , nie skupiając się tylko i wyłącznie na płaszczyznach CuO2. Wynik ten został 

opublikowany w pracy D9. 

We współpracy z prof. Jörgiem Finkiem z Leibniz-Institute for Solid and Material Research w Dreźnie 

i dr Emile Rienksem z Helmholtz-Zentrum Berlin brałem udział w badaniach wysokoenergetycznej 

anomalii (ang. high energy anomaly, HEA) obserwowanej w fotoemisji kątowo-rozdzielczej, 

w nadprzewodniku NCCO. Pomiary kątowo-rozdzielczej spektroskopii fotoemisji (ang. angular-

resolved photoemission spectroscopy, ARPES), które wykonaliśmy na synchrotronie BESSY II w Berlinie 

w NCCO (x = 0,123) pozwoliły stwierdzić, że przy poszczególnych energiach fotonów ta anomalna, (ang. 

waterfall-like) dyspersja ustępuje szerokiemu, ciągłemu pasmu. Odkrycie to sugeruje, że HEA jest 

efektem tzw. elementów macierzy i powstaje w wyniku wygaszenia intensywności rozszerzonego 

pasma kwazicząstek w wąskim zakresie pędów. Potwierdziliśmy tę interpretację eksperymentalnie 

pokazując, że HEA pojawia się wtedy, gdy element macierzy jest celowo tłumiony przez zmianę 
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polaryzacji promieniowania X. Obliczenia elementów macierzowych przy użyciu funkcji fal atomowych 

oraz symulacja natężenia ARPES dostarczyły dalszych dowodów dla tego scenariusza. Wynik ten został 

przedyskutowany w pracy D10. 

W pracy D11 przedstawione zostały wyniki współpracy pomiędzy grupą prof. Anthony'ego Carringtona 

z Uniwersytetu w Bristolu i grupą dr Cyrila Prousta z LNCMI, której byłem członkiem. W ramach 

projektu testowaliśmy korelacje pomiędzy masą efektywną m* i Tc w miedziowcach. 

Przeprowadziliśmy badania oscylacji kwantowych w oporze elektrycznym w stechiometrycznym 

związku YBaCu4O8 pod ciśnieniem hydrostatycznym. W przeciwieństwie do wyników dla YBa2Cu3O7-d, 

stwierdziliśmy, że w YBa2Cu4O8 masa efektywna zmniejsza się wraz ze wzrostem Tc w skutek 

przyłożenia ciśnienia hydrostatycznego. Ta odwrotna korelacja pomiędzy m* i Tc sugeruje, że 

wcześniejsza próba wyjaśnienia istnienia wysokich temperatur krytycznych za pomocą rosnącej masy 

krytycznej m* nie jest poprawna.4  

We współpracy pomiędzy grupą prof. Bernharda Keimera z Max Planck Institute for Solid State 

Research w Stuttgarcie, grupą prof. Andrei Damascelli z University of British Columbia w Vancouver 

oraz grupą prof. Martina Grevena na Uniwersytecie Minnesoty wykonaliśmy badania korelacji 

ładunkowych CDW w nadprzewodniku NCCO za pomocą wysokorozdzielczego nieelastycznego 

rezonansowego rozpraszania promieniowania X (RIXS). Eksperymenty, które przeprowadziliśmy 

w ESRF w Grenoble wykazały istnienie dynamicznych korelacji ładunkowych związanych 

z uporządkowaniem CDW. Zaobserwowaliśmy anomalię w obszarze wzbudzeń magnetycznych, której  

wektor falowy odpowiada periodowi uporządkowania CDW, qCDW. Analiza polaryzacji rozproszonych 

fotonów wskazuje, że obserwowane efekty obejmują przede wszystkim wzbudzenia spin-flip. Nasze 

wyniki wskazują na istnienie sprzężenia pomiędzy dynamicznymi korelacjami magnetycznymi 

i elektronowymi (związanymi z uporządkowaniem CDW). Wyniki te zostały opublikowane w D16. 

We współpracy pomiędzy grupą prof. Louisa Taillefera na Uniwersytecie w Sherbrooke, w Kanadzie, 

prof. Helen Raffy z Laboratoire de Physique des Solides w Saclay oraz grupą dr Cyrila Prousta w LNCMI 

badaliśmy pochodzenie liniowej zależności rezystywności w niskich temperaturach, wokół optymalnej 

koncentracji domieszek w nadprzewodnikach miedzianowych. Przeprowadziliśmy systematyczne 

pomiary oporności wzdłuż płaszczyzn CO2, magnetooporu oraz współczynnika Halla w cienkich 

warstwach dwuwarstwowego związku Bi2Sr2CaCu2O8+δ (Bi2212). Eksperymenty wykonane w LNCMI 

w Tuluzie, w połączeniu z opublikowanymi wynikami, sugerują, że liniowa zależność oporu od 

temperatury pojawia się w ograniczonym obszarze pseudoprzerwy (PG), w nadprzewodnikach 

miedzianowych. Wykazano, że współczynnik liniowy (na płaszczyznę CuO2) A1□, zachowuje się zgodnie 

z uniwersalną zależnością A1□TF = h/2e2, gdzie e jest ładunkiem elektronowym, h jest stałą Plancka, a 

TF jest temperaturą Fermiego. Zależność ta, uzyskana przy założeniu, że szybkość rozpraszania 1/τ 

osiąga granicę Plancka, przy czym ħ/τ = kBT, działa nie tylko dla miedzianów z domieszką dziur, ale także 

dla miedzianów z domieszką elektronów. Wynik ten został omówiony w pracy D18. 

 
4  B. J. Ramshaw, et al., Quasiparticle Mass Enhancement Approaching Optimal Doping in a High-Tc 

Superconductor. Science, 348 317 (2015) 
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Informacja o uczestnictwie w zespołach oceniających wnioski o finansowanie badań, wnioski o 

przyznanie nagród naukowych, wnioski w innych konkursach mających charakter naukowy lub 

dydaktyczny   

Od 2020 roku (na okres 4 lat) jestem członkiem panelu oceniającego projekty i przyznającego 

eksperymentalny czas dla użytkowników synchrotronu ESRF W Grenoble. (ang. Beam Time Allocation 

Panel, C12). 

IV. INFORMACJE NAUKOMETRYCZNE  

Całkowita liczba publikacji:     29 

W tym liczba publikacji w czasopismach z listy JCR:   28 

Sumaryczny IF (dotyczy publikacji z listy JCR):   240.87 

Średni IF (dotyczy publikacji z listy JCR):    8.60 

Suma punktów MNiSW:      3970 

Średnia punktów MNiSW:      147 

 

Cytowania (wg. bazy Web of Science Core Collection): 

Całkowita liczba cytowań:      823 

Całkowita liczba cytowań bez autocytowań:   795 

Indeks Hirsch’a (h):      12 

 

  

Informacje zawarte w pkt. IV powinny wskazywać również na bazę danych, na podstawie której zostały 

podane.  

Przy wyborze tej bazy należy zwracać uwagę na specyfikę dziedziny i dyscypliny naukowej, w której 

kandydat ubiega się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.  

Rada Doskonałości Naukowej informuje, że podawanie danych naukometrycznych – w opinii  

Rady Doskonałości Naukowej – jest wskazane i zalecane, wynika to także ze stosowanej powszechnie 

praktyki przez samych kandydatów ubiegających się o awans naukowy. Należy jednak podkreślić, że 

podane we wnioskach o wszczęcie postępowania awansowego dane naukometryczne nie mogą 

stanowić kryterium oceny dorobku naukowego Kandydata dla podmiotów doktoryzujących, 

habilitujących oraz samej Rady Doskonałości Naukowej, organów prowadzących postępowania w 

sprawie nadania stopnia lub tytułu. Zadaniem tych organów jest przede wszystkim ocena ekspercka 

dorobku naukowego Kandydata ubiegającego się o awans naukowy, zaś decyzja o nadaniu stopnia lub 

tytułu nie powinna być uzależniona od podania tych danych.  

 

       

                                       


