1-1.,1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-11-1-Hrr
f-1-1-1'1'1'11"1,1"1 - 11,1
T' )1-- 141[11-111.1.1.1.1.1-1-1-1-1,-1-1-1
uihrim_._T-71EMPIL,1

REKTOR

14/2013. (VIII.28.) szamu Rektori Utasitis
a „Science Without Borders" program kereteben a BME-re erkezii brazil
hallgatOkkal kapcsolatos feladatokred
1.§ Ekizmenyek, az UtasitAs tfirgya
A brazil korrndny „Science Without Borders" neven OsztOndijas programot hirdetett
meg. Ennek kereteben 100 000 brazil hallgatO 12-15 hOnapos killiOldi tanulmanyait
finanszirozza, a „CAPES" nevii szervezeten kereszttil. Magyarorszagra 449-en
erkeznek, a BME-re värhatOan 234 f6.
A BME a Magyar Rektori Konferenciaval (MRK) egytittmiikOdesi megallapodast
kOtOtt, amely — tObbek kOzOtt — vklatosan tartalmazza az intezmenyek es az MRK
kOtelezettsegeit a szakmai reszkëpzesre vonatkozOan, az elszamolas es a beszamolOk
elkdszitesenek rendjet, valamint a brazil hallgata nyelvi elakeszita kurzusanak
reszleteit. Az egyiittmilkOddsi megallapodast szindikatusi szerzOdes egesziti ki.
(3) A brazil fel „megrendelesenek" f6bb pontjai:
10 hetes nyelvtanfolyam: 2013. julius 1. — szeptember 5., csomagar 4621 USD/f6,
ami tartalmazza a nyelvtanfolyam drat, a szdllasdijat es az egyeb kapcsolOdO
kOltsegeket is.
Egy eves (BSc) reszkepzes: 2013. szeptember 5-01, 9000 USD/f6. Ebb61 a
kOzvetlen tanulmanyi OnkOltsegi dij (a BME-n beliili kOltsegvetesi rend szerint az
egyes karokhoz kertil6 oktatasi sajat bevetel) 8200 USD/fO.
(4) Az egytittmtikOdesi megallapoddsban, es a szindikkusi szerzadesben foglaltakra
tekintettel, az ezek alapjan a BME-re erkezi5 hallgatOkkal kapcsolatos feladatokrOl es
elszamoldsi rendr61 a jelen rektori utasitast (a tovabbiakban: Rektori Utasitas) adorn ki.

2.§ A karokat erint6 rendelkezesek
Az utasitassal erintett hallgata nappali tagozatos, alapkepzesben reszt vevO,
OnkOltseges hallgata, akikre vonatkozeian a BME szabalyait a jelen utasitas
kiegesziteseivel egyiitt kell alkalmazni, igy ktilOnOsen az angol nyelvii kepzesekben
reszt vevare vonatkozO TVSZ es a TJSZ, a kapcsolOcIO rektori utasitasok OnkOltseges
hallgatOkra vonatkozO rendelkezeseit, a lcdpzesi szerzOdèssel Osszeitigga szabalyokat,
illetOleg a KOltsegvetesi Szabalyzatot.
A hallgatOkat — fuggetlenul attOl, hogy nyelvi eladszitOn vesznek reszt, vagy mar
hallgatOi jogviszonyt lètesitettek — karhoz rendelik. A kar a hallgatOi jogviszonyt
letesit6 hallgatOknak felevente legalabb 30 kredit ertdkben ajanl kurzusokat (melyekbOl
21 kredit kOtelezO es 9 kredit valaszthatO), valamint a tan& soran legalabb harom
alkalommal a vallalati gyakorlatot bemutatO ktilOn foglalkozasokat:
Az ajanlott kurzusok a Magyar Rektori Konferencia altal a foga& intezmeny
szamdra 2013 marciusaban megktilatt tantargylistahoz illeszkednek.
A hallgatanak az oktatashoz sztikseges jegyzeteket es segdclanyagokat —
elektronikus, vagy papiralapfr formdban — ingyenesen hozzaferhetOve kell tenni.
c)
A karok regisztrAlja a hallgatok teljesitmenyenek merèsehez az Orai jelenletet,
amelyet dokumentalni, az &Uzi szamonkeresek eredmenyeit a Neptunban
vezetni kell.
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Az anyakarok es a beoktatO karok kOzOtti elszamolas tekinteteben a KOltsegvetesi
Szabalyzat kapcsolOdO rendelkezesei a mervadOk.
A gyakorlati jelleg erOsitese erdekeben, a tan& soran -legalabb harom
alkalommal, legalabb felnapos ickitartamban, fel kell ajanlani a hallgatanak a
vallalati gyakorlatot bemutatO foglalkozasokat. Ezek kOzill legfeljebb egy lehet a
BME tertileten beltili, vagy a BME tulajdonaban lev6 szervezeti egyseghez
berleti kOltsegei a KTH-t
kapcsolOciO. (Az e programokhoz tartozO
terhelik, az Osszes egyeb kiiltseg az erintett kart.)
(3) A 2) pont szerinti feladatok ellatasadrt a karra tanevenkent 2x4100 USD/hallgatO
(alapkepzesi) oktatasi szolgaltatas dij (sajat bevetel) erkezik.

3. § A KTH-t, Difikktizpontot, GMF Kollegiumi Osztilyt, az Idegennyelvi Kiizpontot es
a Rektori Kabinetet erintii rendelkezesek
(1) A KTH a DiakkOzponttal egyiittmiikOdve megszervezi a mentori feladatok ellatasat a
2013-ban erkez6 hallgatOk vonatkozasaban attekinti es sztiksdg eseten bOviti a
rendszert a 2014. januarjaban keresztfelevre, illetve nyelvtanfolyamra erkezOk
megfele16 szintii mentori ellãtasanak biztositasdra.
A mentorok a repillOteren fogadjak a csoportosan erkezO brazil hallgatOkat es
gondoskodnak az ideiglenes lalchelytikre tOrten6 szallitasrOl.
Megszervezik es vëgrehajtjak — a BAH-hal egytittmiikiidve — a hallgata
tartOzkodasi engedelyenek csoportos iigyintezesdt.
Szervezetten segitik a hallgatOk albèrlet igènyeinek kieldgiteset.
Folyamatosan kapcsolatot tartva a hallgatOkkal segitik a nagy hallgatOi
letszambOl adOciban rendszeresen jelentkez6 napi problemak megoldask. (orvosi
kezeles, miitet; renclOrsegi tigyek; banki tigyintezes stb.)
KOzOssegi, kulturalis programokat szerveznek kultimank megismerese, a
e)
beilleszkedes megkOnnyitese celjdbOl.
Kurzusokat szerveznek es segedeszkOzOket keszitenek es adnak at az Egyetem
m" odesi rendszerenek sztikseges szintti elsajatitasdhoz. (Neptun rendszer
kezeldse; a kOnyvtdr hasznalata; „BME Student Guide"; „Mentor and Tandems
program" stb.)
(2) Az Idegennyelvi KOzpont lebonyolitja a nyelvi kepzes szakmai reszet.
A BME Idegennyelvi KOzpont (IK) a brazil hallgatOk szamara 10 hetes, 300 &as,
intenziv nyelvi elölceszitO kurzust szervez 2013. julius 1. es szeptember 5. kOzOtt.
Az IK a Icepzdshez tartozO szokasos nyelvoktatasi szolgaltatasokat (szintfelmeres,
kapcsolOcIO adminisztraciO), valamint tanulmanyi segedeszkOzOket (konyvek,
jegyzetek, szakmai kirAndulasok, bizonyitvany stb.) tovabbi terites nelkill nyÜjtja.
Az IK a 2013 nyaran foly6 nyelvi kepz6sert 3168 USD/hallgatO osszegnek
c)
megfele16 forintosszeget kap, amit alapkepzesi OnkOltseges bevetelnek kell
tekinteni.
(3) A nyelvtanfolyam idejdre a GMF Kollègiumok Osztaly (KO) (a KTH-val
egytittmilicticive) kollegiumi elhelyezest
A KO a nyelvtanfolyam idej6re 2013. jimius 29-tol szeptember 5-ig kollegiumi
elhelyezest nyajt a brazil resztvev6k valamint legfeljebb 6 f6 mentor reszere.
A KO a hallgatOk (nyelvoktatas alatti) elszallasolasdert 13,2 USD/Wejszaka
erteknek megfele16 forint Osszeget kap, ami a Kollegiumi (HallgatOi) alrendszer
(rersikOteles) sajat bevetele.

(4) A KTH targyevi (es kesabb 2014. evi) kiskOltsegveteset az alabbi tetelek mOdositjak,
ezeket a Szenatus szeptemberi/oktOberi tilese ele kell terjeszteni:
A KTH a DiakkOzpontnak (DIK) a mentori halOzat letrehozasaert es
a)
a 2013/2014. Oszi felev vegeig tOrtenO milkOdteteseert 5,5 milliO Ft rersivel
csakentett reszet adja at keretatadassal a DIK-nek;
a 2013/2014. tavaszi fèlèv vègeig tOrtenti milkOdtetèseert 4 milli() Ft
rersivel csakentett rèszet adja at keretatadassal a DIK-nek.
b) A KTH 10.000 USD Osszegii tigynOki dijat fizet a Braziliaban (is) kOzremtikOd6
„BME-s nagykovet" (Nagy Balks Vince) dijazasakènt.
Az tigyfdlkezelest korszerabe teva hallgatOi tigyfèlhivOt mintegy bruttO 6 MFt
Osszegig korszerfisiti.
A KTH a hallgatOi iigyfelfogadas tigyfelteret mintegy bruttO 2 MFt osszegben
kalakitja, fejleszti.
e)
A KTH fedezi a kari vallalatlatogatasokhoz tartozO ktilOn-busz berleti kOltsegeit
bruttO 2 MFt osszegben.
Tovabba a KTH bruttO 0,35 MFt-ot a brazil hallgatOkat kOszOntO tinnepsegre,
2,5 MFt-ot a nemzetkOzi evnyitO es evzdrO kOltsègeire, 4 MFt-ot a brazil
hallgata kOzOssegi programjaira, 1,5 MFt-ot a nemzetkOzi promOciOs
tevekenyseg erOsitesere fordit.
(5) A KTH a hozza kerti16, jelen rektori utasitassal Osszeftigg6, fenti teteles kiadasok es
rersifizetèsek feletti sajat beveteli Osszeget maradvanykent viszi at a 2014. evi
kOltsegvetesi evre.
(6) A jelen utasitassal OsszefiiggO, nem kari oldali szemelyi jutalmazdsrOl (2013-ban illetve
2014-ben) a Rektori Kabinet gondoskodik, az utasitassal erintett sajat bevetelekb61 a
nem kari oldalon nyiljtott kiemelked6 teljesitmeny nem dijazhatO.
4. § Zit-6 rendelkezesek
Az Utasitas kihirdetese napjan lep hatAlyba, rendelkezeseit a folyamatban lev6 iigyekre
is alkalmazni kell.
Az utasitdsban foglaltak betartasaert es betartatasaert az alabbiak a felelOsek:
a 1.§-ban foglaltakert a daanok;
a 2.§-ban foglaltakert a KTH igazgatOja; a DIK igazgatOja; a KO igazgatOja; az
1K igazgatOja es a RK KOltsègvetesi es Kontrolling Csoportjanak igazgatOja.
A devizaban befoly6 sajat bevetelek kezelesere a 13/2013.(VII.18.) szamtl rektori
utasitast kell alkalmazni.
A reszkepzes dijat a 44376-os, a nyelvi kepzes dijat pedig a 44377-es temaszamon kell
nyilvantartani.
Az dltalanos kiiltsègekhez vale, hozzajarulas (sajat bevetel rersi) szabalyai tekinteteben
a KOltsegvetesi Szabalyzat vonatkozO pontjai az iranyadOk.
A DiakkOzpont Szervezeti es Miikedesi Szabalyzatat 2013. december 31-ig mOdositani
kell. A szabalyzatban rendelkezni kell az idegen nyelven nyAjtott szolgaltatdsokra igy
ktilOnOsen a vela kapcsolatban ellatott mentori feladatokrOl.
(7) A projekthez kapcsolOcIO kerdesek megvalaszolasara illetekes: Dvorszki LAszlO,
igazgatO (tel: 463 2272; e-mail: dvorszki.laszlo@kth.bme.hu), kOltsegvetesi tigyekben
Fortuna Zoltan, igazgatO (tel: 463 3382; e-mail: fortuna.zoltan@mail.bme.hu).
Budapest, 2013. augusztus 28.

