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Nemzetközi Kapcsolatok Irodája  
A Nemzetközi Hírlevelek egyes számai, ill. további 

információk a http://www.nemzig.bme.hu/nki/ honlapon 

 
NEMZETKÖZI ESEMÉNYEK 

 

FEBRUÁR 5. 
A Külügyminisztérium 
szervezésében 
megrendezésre került 
Hágában a Holland-Magyar 
Fórum 2. ülése. A kerekasztal 
konferencia témája: energia 
és klíma innováció. 
A delegációt Göncz Kinga 
külügyminiszter asszony 
vezette. Garamhegyi Ábel 
szakállamtitkár (Magyar 
Nemzeti Fejlesztési és 
Gazdasági Minisztérium) 
előadást tartott az alábbi 
címmel: Cooperation and 
investment possibilities on the 
field of energy and 
environment protection in 
Hungary. Az NKTH elnöke  
Dr. Csopaki Gyula: Innovatív 
Magyarország – az ötlettől a 
piacig témájú előadása 
hangzott el, míg Pataki István 
a Magyar Energia Hivatal 
elnökhelyettese Magyarország 
energiapolitikájáról beszélt.  
A délután folyamán 2 
párhuzamos workshopban 
folytatódott a tudományos 
értekezés, moderátorral és 1-1 
holland ill. magyar előadóval. 
Workshop 1: Bio energy and 
treatment of waste (waste 
incineration) Workshop 2:  
Energy efficiency in the built 

environment. A BME 
küldöttség tagjai voltak, több 
tanszéket és egységet 
képviselve: Dvorszki László 
nemzetközi igazgató,  
Dr. Levendovszky János 
nemzetközi dékánhelyettes 
(VIK), Dr. Makai Mihály 
nemzetközi dékánhelyettes 
(TTK), Dr. Jászay Tamás 
Professzor Emeritus,  
Dr. Bereczky Ákos egyetemi 
adjunktus, Dr. Ősz János 
egyetemi docens 
(Energetikai Gépek és 
Rendszerek Tanszék),  
Dr. Pálvölgyi Tamás egyetemi 
docens 
(Környezetgazdaságtan 
Tanszék). A programnak 
része volt egy Matchmaking, 
ahol lehetőség nyílt az ipari-
üzleti élet képviselőinek 
kapcsolatfelvételére is. 
FEBRUÁR 13. 
Dr. Moson Péter dékán (TTK) 
Varsóban részt vett a Central 
and East European 
Metropolitan Universities of 
Technology Task Committee 
rendezvényén. A program a 
2008 novemberében a 
Varsói Műszaki Egyetem által 
kezdeményezett új 
nemzetközi egyetemi 
platform 2. ülése. 

2009. FEBRUÁR 17.-20. 
Dr. Ábrahám György 
tanszékvezető egyetemi 
tanár és Dr. Somló János 
professzor emeritus 
(Mechatronika Optika és 
Gépészeti Informatika 
Tanszék) – Szűcs Szergej a 
Magyar Köztársaság 
szentpétervári főkonzulja 
meghívására –
Szentpétervárra utazott és 
részt vett azon az 
üzletember találkozón, 
amelyet Gilyán György úr, 
a Magyar Köztársaság 
Orosz Föderációban 
akkreditált rendkívüli és 
meghatalmazott 
nagykövet szentpétervári 
látogatása alkalmából 
rendeztek.         
FEBRUÁR 17.-21. 
Partneregyetemi 
meghívásra, a hallgatói 
cserére vonatkozó 
együttműködési 
megállapodás 
újratárgyalása és 
megújítása céljából  
Dr. Moson Péter dékán 
(TTK) az amerikai University 
of New Hampshire 
intézménybe látogatott. 
 

*** 
 

FELHÍVÁS  
World Cultural Council  
Albert Einstein Tudományos Díj, Leonardo 
da Vinci Művészeti Díj, José Vasconcelos 
Oktatási Díj 2009. 
A díjakat a mexikói székhelyű World 
Cultural Council adományozza olyan 
intézmények vagy magánszemélyek 
számára, akik a természettudomány, a 

művészet és az oktatás területén 
kiemelkedő eredményeket értek el. A díjra 
történő jelölések (beleértve a tudományos 
önéletrajzokat) határideje: 2009. április 10. 
További információk a nevezésről: 
http://www.consejoculturalmundial.org/no
minations.  
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ÖSZTÖNDÍJAK 

 

Posztgraduális 
mesterképzések 
francia nyelven 
ösztöndíj-
támogatással. 
 
 

MASTER EN ADMINISTRATION DES 
ENTREPRISES (Cours dispensés à Sofia par 
des professeurs provenant de différents 
pays de la Francophonie à des étudiants 
de nationalités diverses.) 
Conditions d’admission : 

- Diplôme universitaire de 4 ans 
- Réussir le test écrit portant sur un 

sujet d’ordre général 
- Réussir l’entretien oral 

Le dossier de candidature, constitué  
de 

• formulaire 
• CV 
• lettre de motivation 
• relevés de notes 
• copie du diplôme universitaire pour 

les candidats ayant terminé leurs 
études 

est à envoyer à: candidatures.ifag@auf.org 
Informations complémentaires : 
www.ifag.auf.org 
Adresse : 21, rue Montévidéo, 1618 Sofia, 
Bulgarie, Téléphone : + 359 2 955 95 

*** 
MASTER EN ADMINISTRATION DES 
ENTREPRISES 
Diplôme d’État français de l’Université de 
Nantes  
Institut d’Economie et de Management de 
Nantes - IAE 
Objectif: dans un contexte de mutation 
profonde et d’élargissement de l’Union 
Européenne, offrir aux étudiants détenteurs 
d’un diplôme universitaire BAC+4 une  
formation en langue française dans le 
domaine de l’administration et la gestion 
des entreprises. 
Grille de compétences à acquérir: face 
aux défis que les entreprises doivent 
relever, la formation offerte est ouverte à 
de multiples disciplines dans un souci de 
proposer des réponses novatrices. La 
multiplicité des origines des étudiants et 

des professeurs favorise l’émergence 
d’échanges interculturels. 
Approche pédagogique: « Etudes de cas », 
« mises en situation », « résolution de 
problèmes », etc. constituent autant de 
démarches d’une pédagogie interactive. 
Valeurs de la Francophonie: respect des 
droits de la personne, principe d'égalité, 
diversité culturelle, fonctionnement 
multilatéral.   
Corps professoral: provient de Belgique, de 
Bulgarie, de Canada, de France et 
d’autres pays de la Francophonie. 
Stage: de 3 à 6 mois, s’effectue dans une 
organisation publique ou privée. Possibilité 
de stage en France et en Belgique, sous 
certaines conditions de bourses de stage, 
octroyées par diverses organisations.  
Programme : développer des attitudes et 
des aptitudes à la prise de décision dans 
les entreprises aussi bien nationales que  
multinationales.  
Exemple de disciplines enseignées : 
Régulation de 
l’activité 
économique 

Psychologie sociale 

Droit du Travail Gestion des 
ressources humaines 

Droit des affaires Contrôle de gestion 
Fiscalité  Systèmes 

d’information 
Comptabilité Management de la 

qualité 
Marketing 
stratégique et 
opérationnel 

Management de la 
production et des 
flux 

Marketing 
spécialisé 

Statistiques de 
gestion 

Organisation et 
stratégie 

Anglais des affaires 

Gestion des achats Informatique et 
multimédias 

Gestion financière Travaux tutorés 
Banque et marchés financiers 

Enseignement professionnalisant, en 
langue française, de niveau BAC + 5, 
d'une durée : 
-    d’un an pour les étudiants qui se 
consacrent à la formation à temps plein 
-   de deux ans pour les étudiants qui 
suivent la formation à temps partiel.  
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*** 

 

COP15 Climate Scholarship – A Dán Külügy, 
valamint a Tudományos, Technológiai és  
Innovációs Minisztérium sajtóközleménye.  
COP15 Climate Conference: Denmark skips 
gifts and educates youth in stead  
 
The Danish Government has decided to 
establish a ‘COP15 Climate Scholarship’ for 
money saved pursuant to its policy of not 
giving gifts to participants at the Climate 
Conference in Copenhagen later this year. 
 
At similar international conferences, 
participants usually receive gifts and so-
called conference-kits with various items 
from the host country. At the COP15 in 
Copenhagen the number of participants is 
expected to reach 15.000. As part of its 
efforts to reduce the environmental and 
climate impact of the conference, the 
government has decided to discontinue 
the practice of giving gifts. The DKK 4 
million (app. USD 700.000) hereby saved will 
instead be spent on climate scholarships 
allowing 10-12 candidates from all over the 
world to carry out 2-year climate related 
master’s programs at Danish universities. 
 
”Our 0-gift policy and the COP15 Climate 
Scholarship are good signals to send at a 
conference which requires innovation in 
terms of the way we use our resources. 
Although there is no doubt as to the good 
intentions behind giving gifts, we have 
often experienced how conference kits 
end up in garbage bins at conference 
venues and hotels. We want break that 
habit in Copenhagen and spend the 

money in a constructive way”, says Minister 
for Development Cooperation, Ulla Tørnæs. 
“The COP15 Climate Scholarship puts a 
spotlight on Denmark’s strong position in 
climate related research and the good 
possibilities for qualifying yourself at Danish 
universities. Besides, the scholarship is in line 
with the Government’s goal to increase the 
exchange of students across borders. With 
this scholarship, we hope to welcome a 
group of clever young people from all over 
the world who will become highly 
motivated to make a difference, and 
furthermore will get an exhaustive 
knowledge about Danish technology and 
research”, says Minister for Science, 
Technology and Innovation, Helge Sander. 
 
For more information on the COP15 
Climate Scholarship: 
www.studyindenmark.dk/climate 
 
For further inquiries please contact  
Chief Advisor Nis Gellert (Ministry for Foreign 
Affairs), tel. 33 92 02 77 or 
International Advisor Christiane Mißlbeck-
Winberg (CIRIUS), tel. 33 95 70 66 
The Ministry for Foreign Affairs and CIRIUS, 4 
February 2009. 
The Ministry of Foreign Affairs: 
Asiatisk Plads 2, 1448  København K - Tlf. +45 
33 92 00 00, e-mail: um@um.dk 
The Ministry of Science, Technology and 
Innovation: 
Bredgade 43, 1260 København K. – Tlf. + 45 
33 92 97 00, e-mail: vtu@vtu.dk 

 
 
 

*** 
 

Osztrák-Magyar AKCIÓ 
Alapítvány  
(OMAA)/ Stiftung Aktion 
Österreich-Ungarn (AÖU)  

 

Pályázati felhívás a 2009. évre. 
Az OMAA/AÖU Kuratóriuma pályázatot 
hirdet ausztriai és magyarországi 
tudományos kutatási és felsőoktatási 
területen folytatott együttműködés 
támogatására és ausztriai ösztöndíjas 
tartózkodásra. Az ösztöndíjas program 
keretében, kutatói, egyetemi oktatói, PhD-

hallgatói ausztriai ösztöndíjak pályázhatók 
meg. Az együttműködés keretében az 
egyetemi és főiskolai képzés, felsőoktatási 
együttműködés, felsőoktatási 
segédanyagok kiadására, közös 
tudományos kutatási, képzési és 
felsőoktatási folyamatok lebonyolításának 
támogatására nyújtható be pályázat. 
Pályázati határidők 2009-ben: 
Semester- Ösztöndíj PhD hallgatók részére: 
2009. március 15. és október 15. 
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Rövid (3 napos) oktatói, kutatói 
ösztöndíjakra: 
2009-ben folyamatosan 
Oktatói, kutatói 1 hónapos ösztöndíjakra: 
2009. március 15., május 15., október 15. és 
december 15. 
Ismételt kutatói,1 hónapos ösztöndíjakra: 
2009. március 15., május 15., október 15. és 
december 15. 
Projektpályázatokra: 
2009. március 15., május 15., október 15. és 
december 15. 

Pályázataink teljes szövege megtalálható: 
http://www.omaa.elte.hu 
További információ az OMAA Titkárságán 
kérhető: Levélcím: 1462 Budapest, Pf. 706., 
Telefon/Fax: 0036-1-266-7474, E-mail: 
aoeu@elte.hu, omaa@elte.hu 
Az Osztrák Magyar Akció Alapítványt az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium 
www.okm.gov.hu és a Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forschung 
www.bmwf.gv.at támogatja. Osztrák 
felsőoktatási intézmények honlapjai: 
www.wegweiser.ac.at 

 

TÁJÉKOZTATÁS  
Toshiba of Europe Ltd. – Internship Tájékoztató Nap 
Dr. Hideki Hirakawa, a londoni székhelyű Toshiba of Europe Ltd. vezetője március 4-én 
Egyetemünkön tart nyilvános tájékoztató fórumot a 2009-es évre meghirdetett Toshiba PhD 
szakmai gyakorlati ösztöndíjprogramról (* + lásd e-mail csatolmány). Minden érdeklődőt 
várunk a programra, különös tekintettel a Gépészmérnöki, a Villamosmérnöki és Informatikai 
valamint a Természettudományi Karról. A fórumon a korábbi ösztöndíjasok is beszámolót 
tartanak tapasztalataikról. 

Dátum: 2009. március 4. (szerda), 11h- 13h. Helyszín: K.I.65. (Oktatói Klub) 
 

(*) Toshiba BME PhD Student Internship Program 2009 Research Topic 
(1) Person who is 
interested in 
speech 
technology, 
particularly, 
- Speech synthesis 
- Speech 
recognition 

 

(2) Person who is 
interested in 
compiler 
technology, 
especially, 
- Automatic 
mapping for 
dynamically 
reconfigurable 
architecture 
- SA (Simulated 
Annealing) 
algorithm 
Average software 
development skill 
is mandatory. 

 

(3) Person who is 
interested in 
wireless 
communication 
systems, 
especially, 
- Antenna systems 
- Digital Signal 
Processing 
Simulation Skill  
(C, C++, SDL, 
MatLAB) is 
mandatory. 

(4) Person who is 
interested in 
physical analysis 
of semi-
conducting, 
insulating and 
catalytic 
materials, 
especially using 
- X-ray related 
analyses (e.g., 
XAFS, XPS, 
Diffraction) 
- Alternative 
spectroscopic 
analysis methods 
- Synchrotron 
orbital radiation 
facilities 
Knowledge and 
skill for X-Ray 
spectrometry and 
X-ray diffraction 
analysis are 
mandatory. 

(5) Person who is 
interested in 
computational 
materials science, 
particularly, 
- Catalyst design for 
fuel cell 
- Material screening 
for advanced 
devices 

 

Candidates should have expertise in condensed matter physics and experience of a large scale 
simulation of materials. 

 

*** 
Corporate Szerződés - Danubius Zrt.  
A Danubius Zrt. szállodalánccal 
megkötésre került a 2009. évre szóló 
corporate szerződés. A Danubius Hotel 

Flamenco valamint a Danubius Hotel 
Gellért kedvezményes szobaárai az NKI 
honlapján tekinthetők meg. 
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*** 
Bécsi Műszaki Egyetemi Részképzés 
A TU Wien partnerintézményünkben 
március 1. és június 30. között 5 fő, alábbi 
szakirányú hallgatónk kezdi meg 
részképzésben szemeszteri tanulmányait: 1  

fő villamosmérnök szak (VIK), 2 fő műszaki 
menedzser szak (GTK), 1 fő gazdálkodási és 
menedzsment szak (GTK), 1 fő 
környezetmérnöki szak (VBK). 

  
*** 

Frankofónia nemzetközi világnapja - 
www.20mars.francophonie.org 
2009. március 20-án Bejrútban ünneplik a 
Frankofónia nemzetközi világnapját. A 
körülbelül 200 millió főre becsült francia 
nyelvet beszélők közösségének jeles  
 

ünnepét a 70 államot (mintegy 870 millió 
fős teljes lakossággal) tömörítő Frankofónia 
Nemzetközi Szervezete (OIF) rendezi meg, 
amely különös gondot fordít a kultúrák 
közötti párbeszéd igényének és a 
frankofónia értékeinek fenntartására.

NYÁRI EGYETEM  
Summet Resaerch Scholar Program - Ecole 
Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) 
The School of Life Sciences at the Ecole 
EPFL, Switzerland, will organize for the forth 
time its Summer Research Program. The 
edition of 2009 will be held from 6 July to 28 
August 2009.  
Our School offers cutting-edge research 
opportunities in its four institutes, i.e. the 
Brain Mind Institute, the Institute for 
Bioengineering, the Swiss Inst. for Exp. 
Cancer Research ISREC, and the Global 
Health Institute (http://sv.epfl.ch). The 
Summer Research Program will give to the 
participating student hands-on research 
experience on projects in one of the 

research labs. In addition, there will be 
special seminars and activities every Friday 
afternoon.  
Please visit the program's website for more 
information: http://ssv.epfl.ch/summer-
research  
The group of selected students is usually 
quite international, and we would be 
happy if you could forward the information 
to any potentially interested students, and 
post the attached flyer. The target group 
of applicants are students after appr. 3 
years of university training in the life 
sciences in their largest sense.  
 
 

*** 
 
Balassi Intézet, MÖB Iroda – Pályázati 
Felhívás Külföldi Doktori Képzésekre  
A kétoldalú államközi szerződésen nyugvó 
teljes és rész doktori tanulmányokra 
irányuló ösztöndíj-lehetőségekről szóló 
felhívás és feltételrendszer az e-mail 
csatolmányban tekinthető meg, valamint 
a MÖB Iroda honlapján: 

http://www.scholarship.hu/osztondijak.ph
p?kereso[tipusa]=10014 
Célországok: Csehország, Horvátország, 
Lengyelország, Szlovákia, Irán, Kína, 
Észtország, Lettország, Oroszország, 
Románia. Benyújtási határidő: 2009. 
március 20. 

 
*** 
 
 

 

További információkért a Nemzetközi Hírlevél szerkesztőihez fordulhatnak: 
nki@mail.bme.hu 

Csikota Mária  
:12-56 

mcsikota@mail.bme.hu 

Czagány Judit  
:13-60 

jczagany@mail.bme.hu 

Marositsné Moldvay Rita  
: 37-64 

moldvay@mail.bme.hu 
 
 

 
 


