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1. Napirendi pont: A BME kapcsolatépítése vietnami egyetemekkel.   
Előterjesztő: Dr. Aszódi Attila, rektorhelyettes  

 

A mellékelt prezentáció alapján a rektorhelyettes úr összefoglalta  a Nukleáris 

Technika Intézetben működő vietnami tanulmányi program főbb részeit, illetve 

vitenami látogatása során az ottani egyetemekkel (elsősorban a Da Nang egyetemi 

komplexummal)  és kormány tisztviselőkkel folyatott tárgyalásait. Ezt követően 

Levendovszky János röviden ismertette a VIK vietnami kapcsolatait és tervezett 

együttműködéseit a VNU (Vietnam National University) Hanoi-i és HCM-i részével, 

illetve más egyetemekkel. Egyúttal jelezte, hogy a vietnami egyetemek MoU aláírást 

várnak, hogy BSc és Msc szintjén meginduljon a hallgatók BME-beli fogadásának 

szervezése. A vietnami fél igényei alapján a PhD hallgatók fogadására is nagy szükség 

van, mert odakint kevés a fokozattal rendelkező oktatók száma.  A vietnami fél 

sokszor hivatkozott a 911-es programra, amely nagyszabású ösztöndíjrendszer 

vietnami hallgatók külföldi tanulmányait finanszírozza (20,000 diák). 

Jobbágy rektorhelyettes úr – a Bizottság többi tagjaival összhangban - kifejtette, hogy 

az együttműködés végett új képzéseket nem akkreditálunk, hanem elsősorban a 

meglévő angol nyelvű képzésekbe és tárgyválasztékba integráljuk be a hallgatókat. 

A Bizottság egyetértett Aszódi rektorhelyettes úrral abban, hogy a közeljövőben 

tervezett lépések a következők: 

 elérni, hogy a BME felkerüljön azon akkreditált egyetemek listájára, amelyekkel a 

csereprogram hivatalosan lebonyolítható; 

 részletesen megismerni a Da Nang egyetemi komplexum csereprogramra 

vonatkozó  ajánlatát , amely alapján ezt le kell képezni a BME angol nyelvű 

képzési programjaiba (jelenleg oktatott tárgyakkal, hogyan lehet az igényeket 

kiszolgálni) 

 vietnami kormánytámogatás, hogy más kinti egyetemek is stratégiai partnernek 

tekintsék a BME-t 

 MoU-k alaírása. 

 

 

2. Napirendi pont: A BME  brazil kapcsolatai 

Előterjesztő: Dvorszki László, nemzetközi igazgató 

 

A brazil „Science Without Borders” ösztöndíja program keretében megállapodás született 

az AMMI illetékes államtitkársága valamint a brazil partnere között brazil hallgatók 

fogadásáról a magyar felsőoktatási intézmények angol kurzusaira. Az ösztöndíj kiírója 12-



15 hónapos, gyakorlat orientált kurzusokat kért. A brazil fél kérésére – a rendszer 

„egyablakossá” tétele céljából - a magyar intézményeket az MRK képviseli mind a 

tárgyalásokon mind a lebonyolítás során. Ezt a kérést a magyar intézmények és a 

minisztérium egyaránt elfogadták, amelyről szintén írásos megállapodás született. A 

magyar intézmények – köztük a BME is - az MRK koordinálásában megtették ajánlataikat 

s mintegy féléves egyeztetést követően 2012 november 30-án meghirdetésre kerültek 

kurzusok. A jelentkezés a brazil hallgatók számára a helyi ösztöndíjas szervezet (CAPES) 

honlapján, elektronikusan történt, amelyről közvetlenül kapcsolódni lehetett az MRK-val 

közösen létrehozott „brazil” honlaphoz, és az ezzel párhuzamosan működő „facebook” 

alapú rendszerhez. Utóbbi lehetővé tette a személyes kommunikációt a magyar fél és a 

jelentkező hallgatók között. 

A jelentkezési határidő - többszöri módosítással – végül is január 25-én lezárult. A becsült 

számokat illetően az MRK – és mindenki – elkezdett nagyon óvatos lenni, nehogy 

túlbecsüljük a lehetőségeket. Ami valószínűsíthető a facebook visszajelzések alapján az az, 

hogy mintegy 300 érdeklődőt regisztrálhattunk. Ezek mintegy 60%-a a BME iránt 

érdeklődött, s a korábbi más országokban már lezajlott gyakorlat szerint ennek a számnak 

további mintegy 2/3-a kap ösztöndíjat. A hivatalos számadatokra a feldolgozás és az 

ösztöndíj odaítélés végéig (2013 április) várnunk kell, de legalább a jelentkezők számára 

vonatkozóan egy-két héten belül várható információ. Érdeklődéssel várjuk, hány 

hallgatónak ítéli oda a brazil ösztöndíjas szervezet - CAPES - az ösztöndíjat, s hányan 

érkeznek majd a BME-re. A hallgatók fogadásának előkészítésében és lebonyolításában 

számítunk Karaink közreműködésére. 

 

 

3. Egyebek 

Orbán Annamária a GTK részérők jelezte, hogy Őexc. Gauri Shankar Gupta Úr, India 

Nagykövete 2013. február 22-én 10.15-től jön előadást tartani a GTK-ra 'Modern Science 

and Ancient Wisdom. The challenges of 21st century' címmel. 2012 végén jelent meg 

nálunk könyve angolul (és magyarul is) "Unraveling Mysteries of Life. Modern Science 

and Ancient Wisdom" címmel, ami a fő vonala lesz előadásának. Egyúttal április végén 

tartják a GTK szervezésében az “India napot”,a Q ép. aulájában. 
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