
 

 

Међународна летња школа o нуклеарним 
методама и примењеним истраживањима  

у организацији  
 

Обједињеног института за нуклеарна истраживања у Дубни  
и  

Универзитета у Новом Саду 
 

У сарадњи са Универзитетом у Новом Саду, у периоду од 12. до 18. јула 2020. године, у згради 

Ректората Универзитета у Новом Саду, биће одржана летња школа у организацији Обједињеног 

института за нуклеарна истраживања у Дубни, Руска Федерација.  

У оквиру бројних припремљених предавања учествоваће 60 гостију из иностранства. Могућност 

партиципације на курсевима имају и студенти и професори Универзитета у Новом Саду. 

Летња школа покриваће област нуклеарне физике, као и сродне технике за студије заштите 

животне средине, природне науке, науке о материјалима и културну баштину. 

Обједињени институт за нуклеарна истраживања у граду Дубни једна је од највећих светских 

научних организација. Јединствена експериментална инфраструктура омогућава корисницима из 

разних области да реализују на Институту своја истраживања. 

Институт је основан 1956. Године. Данас, он представља међународну научну истраживачку 

организацију са значајним комплексом лабораторија и објеката, попут реактора и акцелератора, и 

бави се теоријским и експерименталним студијама у области физике елементарних честица, 

нуклеарне физике и физике кондензованог стања материје. 

Везе између Обједињеног института и научних установа у Србији датирају још од раних 

седамдесетих, кроз сарадњу са физичарима теоретичарима из Винче. Сарадња се временом 

проширивала, а Универзитет у Новом Саду је први пут укључен 1993. године у оквиру пројекта из 

области нуклеарне физике. 

О летњој школи Обједињеног института за нуклеарна истраживања, заинтересовани 

кандидати се могу информисати на следећем линку: https://indico.jinr.ru/e/nmar2020 

Могућност пријаве имају студенти који завршавају трећу годину основних студија, студенти 

четврте године основних студија, као и студенти на мастер и докторским студијама. 

Организатор је учесницима обезбедио бесплатан смештај, храну и потребан материјал у оквиру 

курсева. Здравствено осигурање није укључено, као ни накнада путних трошкова, али она може 

бити узета у разматрање. 

Крајњи рок за пријаву је 1. мај 2020. 

Контакт: nmar2020@jinr.ru  
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