
Cosmology and Astrophysics
Seminar

(Seminaria z Kosmologii i Astrofizyki) 1

Fridays, 12.30 p.m.
(Pia̧tki, godzina 12.30)

Institute of Physics, Wielkopolska 15, Room 301
(Wydz. Mat.-Fiz. US, ul. Wielkopolska 15, sala nr 301)

10.01.2003 Energy, momentum and angu-
lar momentum of Gödel universes (dr J.
Garecki)

17.01.2003 CMBFAST - is one able to cal-
culate the power spectrum of cosmic mi-
crowave background fast? (prof. M. Dą-
browski)

24.01.2003 Seminar will take place on Sa-
turday the 25th at 10.20 room 106 as
”One-day membrane cosmology meeting”
- watch a separate announcement!

21.02.2003 About phenomenology of brane
universes I (prof. M. Dąbrowski)

28.02.2003 About phenomenology of brane
universes II (prof. M. Dąbrowski)
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Seminaria prowadzone są w języku 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).



7.03.2003 Technika STEALTH (K. Piguła)

14.03.2003 Two remarks about relativistic
theory of gravity (dr J. Garecki)

21.03.2003 Symetria w procesie słyszenia
(mgr T. Ziębakowski)

28.03.2003 Creation of matter in quantum
cosmology (prof. David Blaschke)

4.04.2003

11.04.2003 Space weather - lecture I (dr
Jansen)

03.10.2003 Wielkości energetyczne a wiel-
kości superenergetyczne dla Wszechświa-
tów typu Gödla (dr J. Garecki)

10.10.2003 Particle Physics and Cosmolo-
gy - projekcja filmu popularnonaukowe-
go - wyjątkowo w sali 106

17.10.2003 Natura źródła energii w aktyw-
nych jądrach galaktyk (M. Nosowska)

24.10.2003 GRS 1915+105 - miniaturowy
kwazar w Naszej Galaktyce (P. Zalew-
ski)
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7.11.2003 Oznaki życia na odległych pla-
netach (D. Kaczorowska)

14.11.2003 Problem masy grawitonu w mo-
delach świata na membranie (mgr inż I.
Próchnicka)

21.11.2003 Ekosfery gwiazd (dr J. Garecki)

28.11.2003 Konforemna teoria grawitacji i
jej konsekwencje obserwacyjne (prof. M.
Dąbrowski)

5.12.2003 Reakcje jądrowe w metalach - od
zimnej fuzji do brązowych karłów (dr K.
Czerski, MPI Berlin)

12.12.2003 Skalarne, wektorowe i tensoro-
we zaburzenia gęstości we Wszechświe-
cie (T. Denkiewicz)

19.12.2003 Zagadnienie dwutonu w psycho-
akustyce (mgr T. Ziębakowski)

(kontakt: M. Da̧browski; tel. 4891717 w. 311
lub email: mpdabfz@uoo.univ.szczecin.pl

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