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10/2014. (VII.4.) szinni Rektori Utasitas
a „Science Without Borders" program kereteben 2013-14-es tan& masodik
szemeszterkben a BME-re 6rkez6 brazil ballgatOkkal kapcsolatos feladatokred

1.§ Ebizmenyek, az Utasitis tärgya
(I) A brazil kormdny „Science Without Borders" neven asztandijas programot hirdetett
meg. Ennek kereteben 100 000 brazil hallgatO 12-15 hOnapos kiilfaldi tanulmdnyait
finanszirozza, a „CAPES" neva szervezeten keresztul. A mdsodik magyar - a CAPES
brazil asztandijas szervezetnel 146-os szamon jegyzett - felhivdsra Magyarorszth.gra
drkeza hallgatekbOl a BME szakmai kurzusain, 2014. februari kezdOssel, 222 fa vett
rószt, amelybal 33 fa elatte 5 hetes nyelvtanfolyamon vett reszt Emellett 68 fa 6
h6napos, 10 fa pedig 3 hOnapos nyelvtanfolyamot vegez a 2014 tavaszi szemeszterben,
majd 2014 Oszetal kezdi a szakmai kepzeset a BME karain.
(2) A BME a Magyar Rektori Konferenciaval (MRK) ketoldaln egyattmiikadesi
megallapodast kat, amely — tobbek kazatt — tartalmazza az intezmeny es az MRK
katelezettsegeit a szakmai reszkepzesre vonatkozOan, az elszthnolds es a beszamolOk
elkészitesenek rendjet, valamint a brazil hallgatOk nyelvi elakeszita kurzusdnak
reszleteit. A brazil fel „megrendelesenek" fabb pontjai:
a)
Nyelvtanfolyamok:
5 hetes nyelvtanfolyam: 2014. januar 6. — februar 7., csomagdr 1000
EUR/fa.
6 hOnapos nyelvtanfolyam: 2014. märcius 3. — augusztus 15., csomagdr
4200 EUR/fa.
3 hOnapos nyelvtanfolyam: 2014. jimius 2 — augusztus 22., csomagar 2300
EUR/fa.
b)
Ejy eves (BSc) reszkepzes: a kepzes indul 2014. februar 10481. Az MRK-val
torten megállapodas alapján az egy hallgatOra jute terites 9000 USD/fo, s a
brazil fel kulon keretbal fedezi a hallgatOk biztosftdsat. A kOzvetlen tanulmanyi
ankaltsegi dij (a BME-n beltili kaltsegvetesi rend szerint az egyes karokhoz
kettles oktatasi sajat beve'tel) 8200 USD/fo.
c)
A nappali tagozatos alapkepzest 2014 aszetal kezda, a tavaszi felevben
nyelvtanfolyamon resztveva hallgatOk aszi felevre esedekes teritOsi dija is
megerkezett az Egyetemre 2014. jtinius 23-6n. Ugyanakkor az atutalt asszeget
csokkent a 14/2013. (VIII.28.) szamit Rektori Utasitasban ragzitett kepzest
ickikazben abbahagy6 5 fa, illetve novekedett a kepzeshez idakazben csatlakozott
3 fa idaardnyos terftesi clijaval.
(3) Az egyattmilkadesi megdIlapodasban foglaltakra tekintettel, az ezek alapjdn a BME-re
erkezo hallgatOkkal kapcsolatos feladatokr61 es elszAmoldsi rendrol a jelen rektori
utasithst (a továbbiakban: Rektori Utasitas) adom ki.
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2.§ A karokat 6rint6 rendelkezèsek
Az utasitdssal drintett hallgatOk nappali tagozatos, alapkepzesben reszt veva,
OnkOltseges hallgatOlc, akikre vonatkozOan a BME szabdlyait a jelen utasfas
kiegeszitaseivel egyiitt kell alkalmazni, igy ktilOnOsen az angol nyelvii kepzOsekben
reszt vevälcre vonatkoth TVSZ es a TJSZ, a kapcsolOdO rektori utasitasok Onkeltseges
hallgatOkra vonatkozO rendelkezèseit, a kepzisi szerzOdessel Osszefilgg6 szabalyolcat,
illetOleg a KOlisegvetesi Szabalyzatot.
A hallgatOkat — ftiggetlentil att61, hogy nyelvi eldkásziten vesznek reszt, vagy mar
hallgatOi jogviszonyt letesitettek — karhoz rendelik (anyakar). A kar a hallgatOi
jogviszonyt letesite hallgatanak felevente legalabb 30 kredit Ortekben ajdn1 kurzusokat
(melyekb61 a hallgatOnak 21 szakmai kreditet kOtelez6 kivdlasztania es tovabbi 9 kredit
szabadon valaszthatO), valamint a tan& soran segitsèget nyüjt a hallgatOk szakmai
gyalcorlatAnalc megvalOsitasaban, a 2 e) bekezdesben foglaltak szerint:
Az ajdnlott kurzusok a Magyar Rektori Konferencia Altai a fogadO intezmány
szamdra 2013 szeptembereben megkilldOtt tantargylistdhoz illeszkednek.
A hallgatOlcnak az oktatishoz szilkseges jegyzeteket es segêdanyagokat —
elektronikus, vagy papiralapd formdban — ingyenesen hozzdferhetOva kell tenth.
A karok regisztraljak a hallgatOk teljesitmányenek meresehez az Orai jelenletet,
amelyet dokumentalni, az OvkOzi szamonkeresek eredmenyeit a Neptunban
vezetni kell.
amely
A hallgat6 kredit valasztisit Os teljesiteset az anyakar jelenti a KTH
tovabbjelenti azt az MRK fele. Az anyakar (irasban) tudatositja a hallgatOkban,
hogy mind lcreditvAlasztasulcrOl, mind azok teljesiteser61 jelentes kesztil a ktild6
intezmany fele.
Az anyakarok es a beoktatO karok kOzOtti elszdmolas tekinteteben a KOltsegvetesi
Szabdlyzat kapcsolOd6 rendelkezesei a marvadOk.
A gyakorlati jelleg eresitese erdekeben, a tanev soran az anyakar segitseget nyüjt
a hallgatOnak 8 hetes szakmai gyakorlata megvalOsitasaban, amelynek elemei
lehetnek: tizemi gyakorlat; tizem/intezmenylitogatds; Onall6 immkat igany16, a
merneki ismeretek alkalmazdsdval megoldhat6 konkret feladatok, amelyek
elvegzesehez az anyakar a hallgatOval el6re tudatott szdmii konzultaciOs
lehet6sdget biztosit. A szakmai gyakorlat elemeinek kombinaciOja fiigg a hallgatO
tanulmdnyi eldkdpzettsdg6t61 es elOmeneteldthl, valamint a magyar tOrvdnyi
szabalyozds nydjtotta lehetesegekt61. (E programokhoz elOzetes megbeszeldst
kOvetOen ktilOn-buszt lehet igdnyelni, amelynek bdrleti kOltsegei a KTH-t
terhelik. Az Osszes egyéb kOltseg az erintett kart terheli.)
(3) A (2) pont szerinti feladatok ellatisdert, a 2b) pontban emlitett téritesi dij
filggvenyeben, a karra tanevenk6nt 2x4100 USD/ f6 (alapkepzesi) oktatisi szolgaltatis
dij (sajat bevêtel) erkezik.

3. § A KTH-t, a DiakkOzpontot, az Idegennyelvi Kiizpontot 6s a Rektori Kabinetet
erinto rendelkezisek
(1) A KTH a DialcicOzponttal egyi.ittmiikOdve megszervezi a mentori feladatok ellatasat a
2013-ban erkezett hallgatOk vonatkozdsában. Attekinti es sziikseg eseten boviti a
rendszert a 2014. januarjában keresztfelèvre, illetve nyelvtanfolyamra erkezOk
megfelele szintil mentori ellatasinak biztosItasara.
A mentorok a rep:With-en fogadjak a csoportosan &keg, brazil hallgatOkat es
gondoskodnak az ideiglenes lalchelynkre tOrten6 szallitasrOl.
Megszervezik es vegrehajtjak — a Bevandorlasi es idlampolgarsagi Hivatallal
egyiittmilkOdve — a hallgatOk tartOzkodasi engeddlyenek csoportos iigyintezeset.
Szervezetten segitik a hallgatOk alberlet igenyeinek kielegiteset.
Folyamatosan kapcsolatot tartva a hallgatOkkal segitik a nagy hallgatOi
letszambOl adOdOan rendszeresen jelentkez6 napi problema megoldasat. (orvosi
kezeles, miitet; rendOrsegi ugyek; banki Ligyintazds stb.)
KOzessegi as kulturdlis programokat szerveznek kultdrank megismerese, a
beilleszkedes megkOnnyitese caljabOl.
Tanfolyamokat szerveznek es segddeszkOzOket keszltenek as adnak at az
Egyetem milkOdesi rendszerenek sziikseges szintu elsajatitasahoz. (Neptun
rendszer kezelese; a kOnyvtdr hasznalata; „BME Student Guide"; „Mentor and
Tandems program" stb.)
(2) Az Idegennyelvi K8zpont lebonyolitja a nyelvi kepzes szakmai reszet.
A BME Idegennyelvi KOzpont (IK) a brazil hallgatOk szamara az 1.§ 2 a) pontban
reszletezett nyelvi elOkeszitO kurzusokat szervez, amely magaban foglalja a
magyar nyelv es kultiza oktatasát, valamint ezzel Osszeitiggesben tanulmänyi
kirandulasok szervezéset.
Az 1K a Icepzeshez tartozO szolcasos nyelvoktatesi szolgaltatasokat (szintfelmeres,
kapcsolOdO adminisztraciO), valamint tanulmanyi segedeszkOzOket (konyvek,
jegyzetek, szakmai kirandulasok, bizonyftvany stb.) tovabbi terftes nelkiil nytijtja.
c) Az IK az 1.§ 2 a) pontban jelzett, az ajanlataban reszletezett nyelvi kepzesekdrt az
aldbbi terftest kapja: 5 hetes nyelvtanfolyam — 750 EUR/f6; 6 hOnapos
nyelvtanfolyam — 3593 EUR/f6; 3 hOnapos nyelvtanfolyam — 2084 EUR/fe
osszegeknek megfelele forintOsszeget kap, amit alaplcdpzesi OnIcOltseges
bevetelnek kell tekinteni.
(3) A KTH tergyevi kiskOltsegvetese az aldbbi tdteleket tartalmazza:
a) A KTH a DiakkOzpontnak (DIK) atadja a mentori halOzat fejleszteseert es
miikOdteteseart
•
a 2013/2014. tavaszi felev vegeig tOrten6 milkOdteteseert 2 milliO Ft
rersivel csOkkentett reszet, (ez kiegesziti a 14/2013. (VIII.28 ) számn
Rektori Utasitasban erre az idOszakra meghatarozott 4 milliO Ft rersivel
csOkkentett reszet);

2014. julius 1 — 2014. augusztus 31 ideszalcra vonatkozOan 3 milli6 Ft
rersivel csokkentett részet (ez tartalmazza a mentorok nyari kollegiumi
elhelyezesenek kOltsegeit is);
a 2014/2015. Oszi felev vegeig torten miikOdteteseert 3 milliO Ft rersivel
esokkentett reszêt adja at keretatadassal a DIK-nek.
A KTH (brutt6) 10.000 USD Osszegt ilgyneki dijat fizet a Braziliaban (is)
kezremAktidO „BME-s nagykovet" dijazasakOnt.
A KTH a hallgatOi Agyfelfogadas helyszineit es azok berendezOsa brutt6 6 MFt
osszegben felAjitja.
A KTH fedezi a kari vallalatlatogatasokhoz tartozO killen-busz berleti kiiltsegeit
legfeljebb brutt6 2 MFt osszegben.
Tovabba a KTH brutt6 2 MFt-ot a brazil hallgatOkat kOszOnt6 Annepsegre, a
nemzetkozi evnyit6 es evzar6 keltsëgeire, 4 MFt-ot a brazil hallgatOk kOzOssegi
programjaira, 1 MFt-ot a nemzetkozi promOciOs tevekenyseg erOsit6sere fordit.
(4) A KTH a hozza kert116, jelen rektori utasitassal OsszeftIgg6, fenti teteles Iciailasok es
rersifizetesek feletti sajat bevdteli Osszeget maradvanykOnt viszi at a 2015. evi
ktiltsegvetesi evre.
A jelen utasitassal Osszeffigg6, nem kari oldali szemelyi jutalma74sr61 (2013-ban, illetve
2014-ben) a Rektori Kabinet gondoskodik. Az utasitassal erintett sajat bevetelekb61 a nem
kari oldalon nyAjtott kiemelked6 teljesitmány nem dijazhat6.
4. § nth rendelkezesek
Az Utasitas kihirdetdse napjan lép hatAlyba, rendelkezóseit a folyamatban 16v6 tigyelcre
is alkalmazni kell.
Az utasitasban foglaltak betartasdert es betartatathert az alabbiak a felelesek:
a 2 §-ban foglaltak6rt a dekinok;
a 3.§-ban foglaltakert a KTH igazgat6ja; a DIK igazgatOja; az IK igazgatOja es a
RK KOltságvetesi es Kontrolling Csoportjanak igazgatOja.
A devizaban befoly6 sajat bevetelek kezelesere a 13/2013.(VII.18.) szamA rektori
utasitast kell alkalmazni.
A reszkepzes dijat a 44376-os, a nyelvi kepzes dijat pedig a 44377-es temaszamon kell
nyilvantartani.
(5) Az altalanos kOltsdgekhez valO hozzajdrulas (sajat bev6tel rersi) szabalyai teldnteteben
a KOltsegvetesi Szabalyzat vonatkoz6 pontjai az iranyadOk.
(6) A projekthez kapcsolOdO kórdêsek megvalaszolasara illetekes: Dvorszki LaszI6,
igazgat6 (tel: 463 2272; e-mail: dvorszki.laszlo@kth.bme.hu), kOltsegvetesi ilgyekben
Fortuna Zoltan, igazgat6 (tel: 463 3382; e-mail: fortuna.zoltan@mail.bme.hu).
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Budapest, 2014. julius 4.
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