Poznań/Dubna 2. 04. 2014
Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy rekrutację na

Summer Student Practices in JINR Fields of Research,
w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej,
które odbędą się w dniach od 6 do 27 lipca 2014 roku
(wyjazd z Polski 5 lipca, wyjazd z Dubnej 27 lipca),
przy czym są one adresowane do studentów 3 - 5 roku;
- fizyki (specjalność: fizyka jądrowa, fizyka medyczna, nanotechnologia,
fizyka ogólna, informatyka ),
- chemii, biologii i medycyny
http://newuc.jinr.ru/events.asp?id=49&language=eng

Uczestnik praktyki pokrywa:
1.
2.
3.

koszt przejazdu z Moskwy do miejsca zamieszkania w Polsce (około 400 PLN),
koszt dwukrotnej wizy tranzytowej przez Białoruś ( 15 Euro – opłata za
udzielenie wizy, plus opłata około 150 PLN za pośrednictwo w załatwieniu wizy).
koszt ubezpieczenia KL i NNW na okres podróży i pobytu na
praktyce (około 70 PLN).

Natomiast ZIBJ pokrywa pozostałe koszty:
- zakwaterowania w pokojach 3 lub 4 osobowych w hotelu instytutowym,
- programu turystyczno-rekreacyjnego,
- transportu z Moskwy do Dubnej w dniu przyjazdu i z Dubnej do Moskwy
w dniu powrotu do Polski,
- biletu na przejazd pociągiem w wagonie sypialnym II klasy
z miejsca zamieszkania w Polsce do Moskwy (łącznie do 150 USD)
Ponadto uczestnik praktyki otrzyma dietę w wysokości 25 USD dziennie
i bezpłatne śniadania w restauracji hotelowej.

Część naukowa praktyki składa się z 3 elementów:
1. Wysłuchanie 4 - 6 wykładów wygłoszonych przez znanych profesorów ZIBJ, przy
czym wykaz wykładów zostanie podany w pierwszym dniu praktyki.
2. Wykonanie wybranego projektu/ćwiczenia.
3. Przygotowanie prezentacji na temat wykonanego ćwiczenia i przedstawienie jej w
ostatni dzień praktyki. Szczegóły dotyczące prezentacji można znaleźć w linku
Presentation of the projects by students
na stronie
http://newuc.jinr.ru/section.asp?id=300&language=eng

Zgłoszenie dokonane w formie rejestracji on-line znajdującej się w linku
Registration Form na stronie: http://newuc.jinr.ru/events.asp?id=49&language=eng
nie będzie rozpatrywane. Wymagamy jedynie zgłoszenia na formularzu o
nazwie Zgłoszenie-Praktyka2014.doc
Wypełniając formularz Zgłoszenie-Praktyka2014.doc prosimy o przestrzeganie
następujących zasad;
- Formularz powinien być wypełniony na komputerze,
- Wniosek powinien podpisać opiekun naukowy z macierzystej uczelni,
- Jedno z pól jest przeznaczone na opis wybranych ćwiczeń/doświadczeń.
Opis polega na podaniu :
- nazwy laboratorium które przygotowało ćwiczenie,
- nazwy ćwiczenia,
- nazwiska opiekuna / prowadzącego ćwiczenie.
Ćwiczenia można wybierać z dwóch wykazów, przy czym pierwszy znajduje się na stronie
http://newuc.jinr.ru/events.asp?id=49&language=eng w linku o nazwie Projects and
their description i zawiera ćwiczenia prowadzone przez niepolskich pracowników ZIBJ.
Natomiast wykaz drugi CwiczeniaPL_2014.pdf zawiera ćwiczenia prowadzone przez polskich
pracowników zatrudnionych w ZIBJ i jest na stronie http://poland.jinr.ru w linku

Program Bogolubowa -Infelda >> Praktyki 2014
Ze względu na to, że w jednym projekcie / ćwiczeniu może wziąć udział
określona liczba osób ( 1, 2 a niekiedy maksymalnie 3) prosimy aby każdy z
Państwa wybrał przynajmniej 3 projekty i podał je w zgłoszeniu w preferowanej
kolejności.

Tak przygotowane zgłoszenie prosimy;
1. zeskanować ( opcja: black and white document, rozdzielczość 200 dpi i zapisać w formacie
jpg albo pdf),
2. przesłać skan zgłoszenia mailem na adres zawodny@amu.edu.pl
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (20 na całą Polskę) osoby które odbyły już
praktykę w ZIBJ mają małą szansę zakwalifikowania się na nią w tym roku.
Zgłoszenia udziału w praktykach będziemy przyjmować do 1 maja 2014 a listę osób
zakwalifikowanych na praktykę ogłosimy w dniach 5 - 6 maja 2014 roku.
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