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Big Bang a laborban
• Atommag-olvasztás
• Kvarkok „kiolvasztása”
• Hasonlat: jégből víz vagy gőz
• Nagy energiájú ütközésekkel!



Motiváció
• Szakmai szempont

– Egyetlen nehézion-gyorsító az USA-ban van
– Neves professzorokkal lehet együtt dolgozni

• Kulturális szempont
– Külföldi ösztöndíj mindig nagy élmény
– Amerikát megismerni kihagyhatatlan

• A „Fulbright” szempont
– Az ösztöndíj hírneve
– A nemes cél
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Tennivalók
• Diploma

– Alapfeltétel, tehát a diploma évében lehet pályázni
• Kutatási terv

– Miért akarok az USA-ban tanulni/kutatni
– Kitől és hol? Szakmai szempontok alapján!

• Jelentkezés
– Részletes pályázati anyag beadása
– A lényeg a motiváció

• Nyelvtudás
– TOEFL nyelvvizsga
– Előadás-hallgatáshoz kell egy bizonyos tudásszint
– Amúgy elboldogul az ember az életben



Előkészületek
• Szállás

– Kollégium, albérlet
– Interakció lehetősége

• Utazás
– Fulbright repülőjegy-támogatás
– Megérkezés: szálláshoz/egyetemhez eljutás

• Itthoni ügyek elrendezése
– Helyettesítés, adminiszráció átadása
– Számlák fizetése…



Megérkezés
• Kulturális sokk

– Minden máshogy van „direkt”
– Nem értik a „tökéletes angolunkat”
– Nem értjük a szabályaikat, szokásaikat

• Ismerkedés a környezettel
– Szállás, munkahely
– Utcák, utak, lokális „földrajz”
– Vásárlás, szórakozás

• Berendezkedés
– Barátok, munkatársak megismerése
– Ruhák, bútorok, elektronikai eszközök



Tapasztalatok, élmények
• Rengeteg új dolog tanulására lehetőség

– Amit itthon nem lehet megtanulni
– Amiről nem is gondoltad volna, hogy meg fogod tanulni 

valaha (akár szakmán kívüli dolgok is)
• Más munkastílus megismerése

– Más közeg, más szempontok, más tempó
– Hatalmas nemzetközi együttműködések

• Kiemelkedő teljesítmény esélye
– Neves professzorok, magas színvonalú intézmények
– Saját élmény: American Institute of Physics, #1 Top Story of

2005
• Személyes élmények
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Top Story 2005
• Amerikai Fizikai Intézet: 2005 lefontosabb

eseménye!
Nucl.Phys.A757:184-283,2005, 1127 hivatkozás
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