
Cosmology and Astrophysics
Seminar

(Seminaria z Kosmologii i Astrofizyki) 1

Fridays, 14.00 p.m.
(Pia̧tki, godzina 14.00)

Institute of Physics, Wielkopolska 15, Room 109
(Wydz. Mat.-Fiz. US, ul. Wielkopolska 15, sala nr 109)

07.01.05 Moje wrażenia z konferencji ”WMAP
and the Universe” w Paryżu – 12-13.12.2004
(mgr T. Denkiewicz)

14.01.05 seminarium przesunięto na 21.01.05

21.01.05 Struktura finslero-podobna nało-
żona na modele Friedmanna (dr J. Ga-
recki)

28.01.05 ”Nagłe” osobliwości w skończonej
przyszłości Wszechświata (prof. M. Dą-
browski)

25.02.05 Ścisłe rozwiązanie zagadnienia Di-
richleta i Neumanna dla nieliniowego rów-
nania Poissona na płaszczyźnie (prof. Igor
Tralle, Uniw. Rzeszów)

1
Seminaria w zależności od języka tytułu prowadzone są w języku polskim lub angielskim. Zwykle zawierają zarówno wątki na

poziomie popularnym jak i zaawansowanym, a zatem mogą być również adresowane do młodzieży wyższych klas szkół średnich oraz
studentów. Mają charakter nieformalny (swoboda zadawania pytań, bezpośredni kontakt z uczestnikami, herbata, kawa, pączki).



4.03.05 Więcej o ”nagłych” osobliwościach
w skończonej przyszłości Wszechświata
(prof. M. Dąbrowski)

11.03.05 Uśrednione tensory energii-pędu i
momentu pędu w Ogólnej Teorii Względ-
ności (dr J. Garecki)

18.03.05 seminarium nie odbędzie się

01.04.05 Ewolucja modeli kosmologicznych
w kosmologii konforemnie niezmienniczej
(prof. M. Dąbrowski)

08.04.05 Jądrowe molekuły a zimna fuzja
jądrowa (dr K. Czerski)

15.04.05 Perturbacje wektorowe w kolap-
sującym Wszechświecie (mgr T. Denkie-
wicz)

22.04.05 Perturbacje wektorowe w kolap-
sującym Wszechświecie (mgr T. Denkie-
wicz)

29.04.05 O dźwiękach, wrażeniach słucho-
wych i geometrii nieeuklidesowej (mgr
T. Ziębakowski)
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13.05.05 Ogólna Teoria Względności a eks-
peryment (dr J. Garecki)

20.05.05 O dźwiękach, wrażeniach słucho-
wych i geometrii nieeuklidesowej (mgr
T. Ziębakowski)

03.06.05 Jak skonstruować niesprzeczną kon-
foremną teorię grawitacji? (prof. M. Dą-
browski)

14.10.05 Energia i pęd Wszechświatów fried-
mannowskich (dr hab. J. Garecki)

21.10.05 Geometryczne aspekty mechaniki
kwantowej (mgr A. Balcerzak)

28.10.05 Uogólnione prawo Hubble’a - roz-
winięcie do czwartego rzędu w przesu-
nięciu ku czerwieni (prof. M. Dąbrow-
ski)

04.11.05 Skalowanie masy w teoriach kon-
foremnie niezmienniczych (mgr T. Den-
kiewicz)

25.11.05 Energia i pęd Wszechświata (dr
hab. J. Garecki)

3



02.12.05 Hawking temperature from quasi-
normal modes (prof. Claus Kiefer, Köln)

09.12.05 Przybliżenie optyki geometrycz-
nej w kosmologii (prof. M. Dąbrowski)

16.12.05 Warunki energetyczne w Ogólnej
Teorii Względności (mgr A. Balcerzak)

(kontakt: M. Da̧browski; tel. 4441248
lub email: mpdabfz@sus.univ.szczecin.pl

lub http://sus.univ.szczecin.pl/̃alacny/seminaria/plan.html
lub http://uoo.univ.szczecin.pl/̃mpdabfz

kontakt dla studentów: T. Denkiewicz; atomek@dirac.fiz.univ.szczecin.pl)
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