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Članicam in članom društva želimo lepe praznike,
v Novem letu 2004 pa veliko uspehov, osebne sreče, zdravja in
zadovoljstva!
Ustanovitev združenja ENEN European Nuclear University
Med konferenco FISA 2003 je 11. novembra 2003 z
zasedanjem ustanovne skupščine in izvolitvijo
Upravnega odbora v Luksemburgu uradno zaživelo
združenje ENEN (European Nuclear Education
Network – European Nuclear University). Osnovni
cilj neprofitnega združenja, ki je registrirano v
Franciji, je ohranjanje in razvijanje visokega šolstva
in vrhunskega znanja na področju jedrske tehnike v
Evropski skupnosti. Poleg univerz in raziskovalnih
inštitutov so se združenju pridružili tudi
zainteresirani delodajalci, torej predvsem industrija in
upravni organi.

Nuclear University bo na podlagi usklajenih in
medsebojno preverjenih vsebin predmetov ter
kriterijev za učitelje poskrbelo tudi za vzajemno
priznavanje kreditnih točk in diplom. Na ta način bo
močno
vzpodbujena
medsebojna
izmenjava
študentov in učiteljev. Sodelujoče univerze z
akreditacijo pri združenju ENEN – European Nuclear
University bodo podeljevale naziv Evropski magister
jedrske tehnike.
Institut »Jožef Stefan« sodi med ustanovne člane
združenja ENEN, Fakulteta za matematiko in fiziko
Univerze v Ljubljani pa je že pridobila status rednega
člana. Ostali zainteresirani so seveda vljudno
vabljeni.

Osnovne usmeritve in podlage za delo združenja
ENEN – European Nuclear University je več let
razvijala skupina zanesenjakov iz 22 evropskih
univerz in raziskovalnih inštitutov. V zadnjih dveh
letih je s finančno podporo k ustanovitvi združenja
prispevala tudi Evropska komisija.
Najpomembnejša podlaga za delovanje združenja
ENEN – European Nuclear University je predlog
skupne osnove za magistrski študij jedrske tehnike v
Evropi. V skladu z Bolonjsko deklaracijo bo
magistrski študij obsegal 120 kreditnih točk (ECTS),
od tega najmanj 60 ECTS iz predmetov s področja
jedrske tehnike. Združenje ENEN – European

Pred prvo sejo prvega Upravnega odbora združenja ENEN.
Od leve proti desni stojijo: prof. dr. D. Gentile (predsednik),
prof. dr. B. Mavko, prof. dr. A. Schäffer (podpredsednik),
prof. dr. J. Safieh, dr. P. Govaerts (zakladnik).
prof. dr. Leon Cizelj

Skupni raziskovalni center evropske komisije

Konferenca FISA 2003

Na spletnem naslovu Urada za znanost MŠZŠ
http://www.rtd.si/slo/medn/jrc/obvestila/03/prispeleprijave-jrc-180903.asp lahko dobite podatke o prispelih
prijavah na razpis za kandidature za delo v institutih
Skupnega raziskovalnega centra evropske komisije (SRC
EK). Od 383 prijav bo odobrenih 73 mest za nacionalne
eksperte in gostujoče znanstvenike. Iz Slovenije se je na
razpis prijavilo 25 udeležencev, rezultati razpisa še niso
znani, saj še potekajo razgovori s kandidati na "prednostni
listi".

Med 10. in 13.11.2003 je Evropska komisija v
Luksemburgu pripravila konferenco FISA 2003 predstavitev dosežkov vseh evropskih raziskovalnih
projektov na področju jedrske varnosti in tehnologije, ki so
bili sofinancirani v 5. okvirnem programu (EURATOM).
Tematsko gre predvsem za projekte, povezane s staranjem
komponent reaktorskega hladilnega kroga in težkimi
nesrečami. Med temi je tudi 13 raziskovalnih projektov, v
katerih so sodelovali slovenski raziskovalci (pregled vseh
projektov s slovenskim prispevkom v 5. okvirnem
programu EURATOM je bil objavljen v Jedrcu 2003/2
http://www.drustvo-js.si/public/jedrce/2003-2.pdf).

Na sestanku nacionalnih kontaktnih oseb 13. in 14. oktobra
2003 so nas obvestili, da je premajhno zanimanje za mesta
na področju jedrskih raziskav, veliko zanimanje pa je za
področja hrane ter metrologije. Pri pripravi področij za
naslednji razpis za delo v institutih SRC, ki bo predvidoma
v prvi polovici naslednjega leta, bodo upoštevali
zanimanje na letošnjem razpisu.
Marija Škerlj
Nacionalna kontaktna oseba za SRC EK

Novice Upravnega odbora DJS
Upravni odbor društva je na svoji seji dne 27. novembra za
novega sekretarja društva imenoval mag. Igorja Lengarja.
Kot predstavnika Društva jedrskih strokovnjakov
Slovenije za glasilo "ENS News" je imenoval doc. dr.
Marka Čepina.
Predsednica društva dr. Romana Jordan Cizelj je
predstavila predloge za plan dela za leto 2004. Društvo
jedrskih strokovnjakov naj bi realiziralo naslednje
projekte: Letna konferenca Nuclear energy for new Europe
2004, Sodelovanje na sejmu zaposlitvenih priložnosti,
Urejanje in nadgradnja spletne strani, Nova izdaja
Pojmovnika, Celostna podoba DJS, Izvedba plesa DJS.
Podani so bili predlogi vsebin za strokovna predavanja,
razprave in ekskurzije. Predsednica in sekretar društva
bosta zbirala predloge za plan dela DJS do sredine januarja
2004 in nato pripravila končni predlog plana dela
(dokončno ga oblikuje upravni odbor in potrdi skupščina
DJS). UO je potrdil članstvo novi članici DJS. V decembru
2003 šteje DJS 242 članic in članov!
dr. Tomaž Žagar
Upravni odbor društva poziva vse člane društva, da
prispevajo predloge za sestavo načrta dela DJS za leto
2004.

Ženska sekcija DJS - "Alfa" obvešča, da bo
predvidoma v mesecu februarju 2004 organizirala
plesni družabni dogodek za vse članice in člane
društva.

Novo vodstvo Mreže mlade generacije
Na sestanku Mreže mlade generacije (12.12.2003) je
bila za novo predsednico mladinske sekcije DJS
izvoljena Simona Knez. Nov podpredsednik je postal
mag. Robert Bergant.

Predlagatelji so predstavili tudi tiste predloge projektov, ki
so v zaključnih fazah pogajanj za sofinanciranje v 6.
okvirnem programu. Aktualnost, evropska dimenzija,
inovativnost in uporabnost rezultatov evropskih projektov
so poleg raziskovalcev privabili tudi vidne predstavnike iz
industrije in upravnih organov, pristojnih za jedrsko
varnost, iz vse Evrope, pa tudi Japonske in ZDA. Žal
konferenca tudi tokrat ni pritegnila pozornosti slovenskih
predstavnikov iz industrije in upravnih organov.
prof. dr. Leon Cizelj

FP6 EURATOM – Call 2004
Raziskovalni programi EU 2002-2006
V okviru raziskovalnega programa FP6 EURATOM je EU
14.11.2003 objavila razpis EURATOM Call 2004 – Fixed
deadline. Rok za prijavo je 14.4.2004. Podrobnosti so
podane na spletnem naslovu raziskovalnega programa:
http://fp6.cordis.lu/fp6euratom/call_details.cfm?CALL_ID=98#.
Hkrati potekata v okviru FP6 EURATOM tudi razpisa:
1. Open Call EURATOM
http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=46#.
2. Expression of Interest (EoI) EURATOM
http://fp6.cordis.lu/fp6euratom/eoi_details.cfm?CALL_ID=101.
Če želite prejemati obvestila v elektronski obliki v zvezi s
programom EURATOM preko nacionalne koordinatorke
za to področje, pišite na:
fp6-euratom.ursjv@gov.si.
Kontaktna oseba za tematsko področje EURATOM
dr. Helena Janžekovič, URSJV

S 1.1.2004 nastopi prof. dr. Peter Grilc iz Pravne
fakultete Univerze v Ljubljani mesto predsednika
INLA (International Nuclear Law Association). To ni
le velik osebni uspeh, temveč tudi izjemna čast za
Slovenijo.
Iskreno čestitamo!
dr. Romana Jordan Cizelj
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