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NEMZETKÖZI ESEMÉNYEK  
 

NOVEMBER 4-6. 

Dr. Moson Péter nemzetközi 

rektorhelyettes részt vett a 

Francia Nyelven Oktató 

Egyetemek Regionális 

Szakértő Bizottsága (AUF CRE) 

ujjáalakuló ülésén 

Bukarestben.  
NOVEMBER 11. 

Dr. Moson Péter nemzetközi 

rektorhelyettes részt vett több 

egyetem vezetőjének 

társaságában Bécsben 

Sabine SEIDLER asszony TU 

Wien rektori beiktatásán. 

Peter SKALICKY a TU Wien 

előző rektora, aki nagy 

népszerűségnek örvend 

egyetemén, 20 évig töltötte 

be ezt a posztot. Moson Péter 

rektorhelyettes úr külön is 

köszöntötte Seidler rektor 

asszonyt a BME nevében. 

Skalicky volt rektor pedig 

biztosította Egyetemünket a 

TU Wien - BME 

együttműködés (10hallgatónk 

bécsi tanulmányainak 

támogatása, nyári iskola) 

továbbéléséről.  

A Kassai Műegyetem rektora 

jelezte, hogy szeretnének 

aktívabb kapcsolatokat 

kiépíteni a BME-vel. 

NOVEMBER 14. 

Dvorszki László nemzetközi 

igazgató fogadta a Kínai 

Guangdong Tartomány 6 fős 

delegációját. Vezetőjük Li 

Xiaolu úr, a tartomány 

Oktatási Igazgatóságának 

főigazgató helyettese volt. A 

tartomány az ország egyik  

 

 

legdinamikusabban fejlődő 

része, fontos kutatási és 

oktatási központ. 131 

felsőoktatási intézménye van 

– köztük a Shen Zhen 

Egyetem ahonnan már több 

delegációt fogadtunk, s 

akikkel aláírtuk a „virtuális 

egyetem” megállapodást - 

összesen mintegy 1 600 000 

hallgatóval a régióban. 

Egymás általános és 

kölcsönös tájékoztatását 

követően a társalgás 

elsősorban gazdasági 

vonatkozású kérdésekről folyt: 

mit jelentenek az „államilag 

támogatott” és a „térítéses 

képzés” kategóriák? Hogyan 

működik az ösztöndíj 

rendszer? Mit jelent és 

hogyan működik a 

diákhitel?...Érdekes volt 

véleményt cserélni a 

hallgatók etikai képzéséről, 

általuk felvetve a korábbi 

„marxista etika” bizonyos 

kérdéseit is. A delegáció 

tagjai láthatóan elsősorban a 

tájékozódásra, 

tapasztalatcserére 

koncentráltak.  

NOVEMBER 15. 

Az Építő- az Építész- és a 

Gépészmérnöki Kar képvi-

selőinek közreműködésével – 

Dvorszki László nemzetközi 

igazgató fogadta a brit West 

Midland térség 10 fős 

delegációját. Az érkezők– 

egyetemi professzorok, 

cégek képviselői, vállalkozók- 

a BME bemutatását köve-  

 

 

tően, a fenntartható energetika 

témakörében igyekeztek 

tájékozódni. A Kari képviselők, 

rövid előadásokkal 

„megvezetve” az eszmecserét, 

több kérdéskörben is 

tájékoztatást adtak az általuk 

menedzselt szakterületekről. 

Szóba került többek között a 

Kutatóegyetemi Pályázatunk 

„Fenntartható Energetika” 

projektje s a „Solar Decathlon” 

projekt is. A megbeszélést 3 

labor meglátogatása követte, 

ahol részletekbe menően is 

lehetőség nyílt a konzultációra. 

A Coventry Egyetem egyik 

professzora kétoldalú 

tapasztalatcserét kezdemé-

nyezett a Magasépítési 

Tanszékünk egyik mérés-

technikájára vonatkozóan. A 

látogatók nagyon elismerően 

nyilatkoztak mind 

Egyetemünkről mind a 

laboratóriumokban tapasztal-

takról. A „Birmingham City 

University” képviselője jelezte, 

hogy szívesen kötnének 

Egyetemünkkel Erasmus 

Szerződést, s átadott néhány 

egyetemi ismertetőt. Az 

érdeklődés és az anyagok 

továbbításra kerültek az Erasmus 

Iroda felé, akik megerősítették, 

hogy ezzel a brit egyetemmel 

még nincs ilyen jellegű 

megállapodásunk. Mivel 

hallgatóink érdeklődése Nagy 

Britannia irányában ingen nagy, 

az Iroda kezdeményezi a 

kapcsolatfelvételt és a 

szerződéskötést. 
NOVEMBER 16. 

Dr. Moson Péter rektorhelyettes, 
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és Dr. Németh Áron a VBK 

oktatója fogadta a University 

of Texas népes delegációját, 

akik kihasználva a World 

Science Forum-on való 

részvételüket ellátogattak 

egyetemünkre. Az összetétel 

érdekes volt, minden senior 

kutató magával hozta egy 

junior munkatársát. Az 

egyetemi bemutatót 

követően a hallgatócsere 

lehetséges módszereinek 

megvitatására került sor.  

 

NOVEMBER 16. 

Dvorszki László nemzetközi 

igazgató részt vett a Kazah 

Köztársaság függetlensé-

gének 20. évfordulója 

alkalmából rendezett 

fogadáson. Mamlin tanácsos 

úrral külön kétoldalú 

megbeszélést kezdemé-

nyezett a BME K+F+I 

tevékenységére, valamint 

angol nyelvű képzéseire 

alapozható 

együttműködésről. 

 

DECEMBER 9. 

Dr. Moson Péter nemzetközi 

rektorhelyettes részt vett az 

ATHENS program éves 

közgyűlésén Párizsban.  

 

 

TÁJÉKOZTATÁS  

  
Megújításra került a „Danubius Hotels Group Zrt.” szállodalánccal a 2012-es évre szóló „BME 

Corporate Megállapodás”. (A kedvezményes árak az NTCS-ben elérhetőek.) 

 
Dr. Moson Péter rektorhelyettes úr kezdeményezésére, a Jogi Csoportunk közreműködésével Dr. 

Péceli Gábor rektor úr aláírta a „T.I.M.E. International Doctorate Charter” dokumentumot. 

 
 

 
 

2011. december 8-án a TEMPUS Közalapítvány információs napot rendezett, amelyet a 

”Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében” címmel tartottak. Az előadások 

anyaga elérhető a központi honlapon: www.tka.hu 
 
 
 

 
 

 
 

 

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! 
 

 
 

NEMZETKÖZI ÉS TUDOMÁNYOS CSOPORT  

Budapest, H-1111, Műegyetem rakpart 7.-9.  

„R”. épület 1. emelet 106./101./102. (Volt R Klub.) Központi Fax: 463-2270 

Dvorszki László, 

igazgató  

: 463-2271 

dvorszki.laszlo@ 

kth.bme.hu 

 

Gállné Jánosik Éva 

: 463-3764 

janosik.eva@ 

kth.bme.hu 

Csikota Mária  

: 463-1256 

csikota.maria@ 

kth.bme.hu 

Benkó Rita 

EHB/DT és TDK titkárság 

: 463-1213 

benko.rita@kth.bme.hu 
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