
                                                                                                                         Poznań, 29. 03. 2011 
 
 
Szanowni Państwo. 
 
 
 Uprzejmie informujemy, że w dniach  

od  2 – 12 lipca 2011 roku w  Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej          
odbędzie się 

Sixth International Summer School  on  NUCLEAR PHYSICS METHODS        

and ACCELERATORS in BIOLOGY and MEDICINE, 
 
 Pełną informację na temat rejestracji, opłaty i  programu można znaleźć na stronie:  .  
                               http://uc.jinr.ru/biomed11         

Organizatorzy szkoły ustalili opłatę w wysokości 520 Euro  od uczestnika, która zostanie 
przeznaczona  na  pokrycie  kosztów:   
      -  zakwaterowania w pokojach   2 – 3 osobowych, 
      -  wyżywienia,  
      -  transportu  z  Moskwy do Dubnej  w dniu przyjazdu i z Dubnej do Moskwy w dniu  
         odjazdu,  
      -  programu turystyczno-rozrywkowego, 
      -  bankietu,  
      -  poczęstunku podczas coffee break - ów, 
      -  materiałów informacyjnych i proceedings - ów. 
 
Uczestnik szkoły otrzyma z Programu Bogolubowa - Infelda kieszonkowe w wysokości 10 USD 
dziennie. Ponadto uczestnikom którzy zadeklarują  Short Talks albo Poster jesteśmy gotowi 
udzielić ze środków Programu Bogolubowa - Infelda daleko idącej pomocy finansowej polegającej 
na: 
    -  refundacji  opłaty  za udział w szkole do wysokości 520 Euro, 
    -  refundacji kosztów przejazdu pociągiem w wagonie sypialnym II klasy z miejsca zamieszkania   
        w  Polsce do Moskwy ( tzn. tylko w jedną stronę,  łącznie do kwoty 150 USD). 
Uczestnik szkoły  pokrywa: 

1. koszt przejazdu z Moskwy do miejsca zamieszkania w Polsce,  

2. koszt dwukrotnej wizy tranzytowej przez Białoruś ( 15 Euro – opłata za 

udzielenie wizy plus opłata około 150 PLN za pośrednictwo w załatwieniu wizy). 

3. koszt ubezpieczenia KL i NNW  na okres podróży i pobytu na     

szkole (około 70 PLN). 
 
 Zainteresowanych prosimy o przesłanie następujących dokumentów:  

1. Kopii zgłoszenia na szkołę ( ten sam file zgłoszeniowy jaki został wysłany do Dubnej), 
2. Abstraktu wystąpienia w sesji studenckiej Short Talks albo Posters o rozmiarze jednej 

strony  w  języku angielskim, 
3. Wniosku z propozycją kwoty dofinansowania (mamy informacje, że niektórzy dziekani są 

gotowi  wspomóc swoich studentów kwotą do 100 Euro na osobę), 
do dnia  15 maja  2011 roku do polskiego kierownika dydaktycznej części Programu  
Bogolubowa-Infelda  dr  hab. Romana Zawodnego  na adres: zawodny@amu.edu.pl.   
Lista osób zakwalifikowanych na Szkołę  z podaniem wysokości dofinansowania zostanie 
ogłoszona   17 maja 2011 roku. 
  



Informujemy także, że w dniach od 13 – 31 lipca 2011 roku odbędą się w ZIBJ  Międzynarodowe 
letnie praktyki dla studentów.  
Niestety ze względu na ograniczone środki finansowe  osoba aplikująca na praktyk ę i szkołę może  
zostać zakwalifikowana  albo na praktykę albo na szkolę. 
       W przypadku praktyk opłacamy noclegi, dajemy  kieszonkowe w wysokości 25 USD dziennie,  
bezpłatne śniadania w restauracji hotelowej, pokrywamy koszt przejazdu pociągiem w wagonie 
sypialnym II klasy z miejsca zamieszkania w Polsce do Moskwy (podobnie jak w przypadku szkoły 
do kwoty 150 USD) i  zapewniamy ciekawy program poza zajęciami w laboratoriach. Odpowiednie 
informacje o  praktyce można znaleźć w załączniku w pliku o nazwie  Praktyka2011-Info.pdf, 
a także na stronie   http://newuc.jinr.ru/events.asp?id=32&language=eng .  
 
Serdecznie pozdrawiamy, 
 
 
 
 
                                                                                    dr Władysław  Chmielowski (chmiel@jinr.ru ) 
                                                                                    dr hab. Roman Zawodny, 

.                                                     


