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Фізична школа Magnonics 2018 призначена для аспірантів, студентів, молодих дослідників.
Для читання лекцій запрошено 30 відомих вчених (список на сайті).  Більше 2/3 з них є
співробітниками  провідних  наукових  центрів  світу.  Школа  буде  цікава  як  тим,  хто  вже
працює в обасті спінових хвиль, так і тим, хто хотів би увійти в цю тематику. Для студентів та
аспірантів передбачено фінансову допомогу в виді грантів від оргкомітету.

Теми школи
·0 магнітна динаміка,
·1 нелінійні спінові хвилі,
·2 хвилі на фоні нетривіальних магнітних структур,
·3 аналітичні та чисельні методи дослідження спінових хвиль,
·4 спінові хвилі в антиферомагнетиках,
·5 елементи логіки на спінових хвилях,
·6 штучні середовища для спінових хвиль: магнонні кристали, квазікристали, 

фрактальні структури,
·7 інші спінові явища.

Гранти для студентів та аспірантів

Студенти  та  аспіранти,  зацікавлені  відвідати  школу  Magnonics  2018,  мають можливість
подати заявку на грант  для часткового відшкодування видатків.  Для подачі  на грант  не
обов'язково спеціалізуватись в вузькій області спінових хвиль. Подавати на гранти можуть
особи, що були студентами або аспірантами під час навчального року 2017-2018.

Гранти мають на меті допомогти студентам з достатньою підготовкою для участі в школі.
Залежно від конкретної ситуації, вони можуть покривати розходи на проїзд, проживання в
хостелі під час конференції та оплату організаційного внеску. Оргкомітет хоче допомогти
всім зацікавленим у роботі Школи. В той же час він просить з розумінням поставитись до
того,  що  його  фінансові  можливості  є  обмеженими  і  будуть  розподілятись  так,  щоби
допомогти більшій кількості відвідувачів.

Як подати заявку:
Процедура  подачі  заявки  описана  в  англійській  версії  цього  документа на  сайті
www.magnonics.org (зробіть  пошук  на слово  "grants" на  сайті.  Копія  пояснень  також
знаходиться в кінці цього документа). Оскільки офіційною мовою Школи є англійська, всі
заявки подаються цією мовою. 

Подавці мусять прислати електронною поштою свій Curriculum Vitae та мотиваційний лист. 
1. Лист має пояснити Ваш інтерес до участі в школі;
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2.  В  ньому  необхідно  надати  контактну  інформацію  принаймі  одного  викладача  чи
дослідника, який може рекомендувати Вас оргкомітету Школи. В можете подати і більше
імен. 
3. Також необхідно докладно пояснити які розходи Ви хочете покрити за рахунок гранту.

Оргкомітет призначить для Вас інтерв'ю по інтернету. 

Подавати заявки можна до початку школи, але їх розгляд починається вже зараз, тому в
Ваших інтересах прислати заявку якомога раніше.

Питання  відносно  грантів  для  участі  в  Школі  можна  надсилати  на  адресу
magnonics_student_grants@amu.edu.pl.  В  темі  листа  написати “Питання:  Magnonics-2018
student grants”.

Оргкомітет чекає на Ваше подання.
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Student Travel Grants 
(graduate/undergraduate)

All graduate and undergraduate students planning to attend the School can apply for a travel
grant. You do not need to specialize in the field of magnonics to be eligible for this grant but you
have to be a current student. If you graduated in the Summer of 2018, you are still eligible to
apply. The purpose of the grant is to help with the costs of transportation, accommodation, and
registration fees. This is a need-based grant for students who are qualified for the School but
cannot afford the cost of participation. The application procedure is discussed below.

Application procedure:
To apply for the grant send your CV and cover letter to magnonics_student_grants@amu.edu.pl
Please put “Application: Magnonics-2018 student grants” into the subject line. 

1) Your cover letter should explain your interest in the School;
2) In the letter please provide contact information for at least one person who can write you a
professional recommendation. You can list more people if you'd like;
3) Cover letter should state the amount of financial help you are asking for. Allowable expenses
are transportation to the conference, hostel for the duration of the conference, reimbursement
of the application fee. Please provide detailed explanations of the costs and of your situation. 
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The School committee on grants may schedule an on-line interview to discuss your application.
Successful applicants will be reimbursed for their expenses after their arrival to the School. 

Review of the applications will start immediately. You may apply any time before the beginning
of  the  School,  but  if  you  wait  with  your  application,  your  chances  of  getting the  grant  will
diminish, as other applicants will be selected. 

If you have questions about the grants, please send them to
magnonics_student_grants@amu.edu.pl 
with the subject line “Question: Magnonics-2018 student grants”.


