
  

3 słowa o jądrowych stażach

Marcin Pomorski
Zakład Spektroskopii Jądrowej

● 3 słowa o tym dlaczego 
(moim zdaniem) fizyka 
jądrowa jest sexy.

● Gdzie się jeździ w 
dzisiejszych czasach ;)

● GSI Summer Students 
Programme z perspektywy 
pierwszej osoby.



  

● Duże zabawki (prawie jak LHC ;) ).
● Małe grupy (typowo 15 – 50 osób).
● Ciekawe eksperymenty.

Co mnie skusiło do specjalizacji w 
jądrze...

K. Miernik et al., Eur. Phys. J. A 42, 431 (2009)GSI.de



  

● ANGIELSKI – wszystkie 
międzynarodowe szkoły 
żyją w języku angielskim. 
Jest to doskonała 
sposobność do 
podszlifowania języka.

● Rekrutacja oparta na 
opiniach od profesorów.

● Połączenie nauki i życia 
socjalnego z innymi 
studentami z całej Europy.

Cechy wspólne:

CENZURA



  

● Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów – 
czyli nasz stary znajomy cyklotron :). ŚLCJ 
prowadzi dwa programy:
● „Ogólnopolskie warsztaty Akceleracji i Zastosowań 

Ciężkich Jonów”- 1 tydzień, papiery składamy przez 
dziekanat. Odbywają się jesienią.

● „International Workshop on Acceleration and 
Applications of Heavy Ions” - 2 tygodnie (26.II – 
20.III). Dla co najmniej licencjatów. Pracujemy na 
wiązce! Termin zgłoszeń: 10 Grudnia (10 lutego dla 
studentów UW).

● http://www.slcj.uw.edu.pl/pl/66.html

Kto ma Ochotę na jądrówkę?



  

● CERN prowadzi szkołę letnią trwającą około 2 
miesięcy.

● Przeznaczona dla studentów po ukończeniu 
trzeciego roku studiów.

● Najbardziej prestiżowa ze szkół – duuuży plus 
w CV.

● Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 Stycznia.
● https://ert.cern.ch/browse_www/wd_portal.show

_job?p_web_site_id=1&p_web_page_id=9868

The best of the best of the best! CERN!



  

● Instytut fizyki jądrowe w Dubnej, koło Moskwy 
organizuje praktyki i szkołę.
● Szkoła odbywa się co dwa lata, najbliższa w 2013.
● Praktyki trwające 2 tygodnie z okładem odbywające 

się co roku. Dubna płaci większość kosztów i 25 
USD na dzień kieszonkowego.

● Jeszcze nie ma informacji o przyszłorocznych 
programach.

● http://poland.jinr.ru/articles.php?lng=pl&pg=636

Jedźmy na wschód... tam musi być 
jakaś cywilizacja.



  

● Jeden z najstarszych tego typu programów.
● Dwa miesiące na koszt GSI (zakwaterowanie + 

kieszonkowe). Około 50 osób z całej europy.
● Praca w grupie badawczej, duża szansa na 

prace na wiązce, duża szansa na publikacje.
● Przeznaczone dla studentów po ukończeniu 3 

roku studiów.
● Zgłoszenia do 15 lutego 2012.
● http://hgs-hire.de/summer-program/

GSI Summer Students program



  

● Już pierwszego dnia 
ląduje się w swojej 
grupie i poznaje 
projekt.

● Praca nad własnym 
projektem zajmuje 
gdzieś koło 6 tygodni.

● Na koniec piesze się 
mały raport i prezentuje 
wyniki innym 
uczestnikom. 

GSI SSP



  

GSI SSP 2007



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Słowem – warto 
pojechać!
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