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AUGUSZTUS 20-25. 

Dr. Moson Péter nemzetközi 

rektorhelyettes részt vett az 

ICEE (International 

Conference on Engineering 

Education)konferencián 

Belfastban. A rendezvény 

címe „Engineering 

Sustainability for a Global 

Economy” volt.  A plenáris 

előadók különböző 

mérnökszervezetek elnökei, 

vezető kormány 

tisztségviselők voltak. Az 

előadások a címhez 

kapcsolódtak. A részletes 

program elérhető a 

www.ineer.org címről. 

AUGUSZTUS 31. 

Moson Péter nemzetközi 

rektorhelyettes részt vett az 

Óbudai Egyetemen a 

Magyar Rektori Konferencia 

Nemzetközi Bizottsága ülésén. 

A napirenden a CAMPUS 

Hungary programtervezet 

vázlatának bemutatása, a 

magyar hallgatók külföldi 

részképzése, a külföldi 

hallgatók magyarországi 

képzése, valamint a 

határontúli magyar cserék 

szerepeltek. Szó esett 

továbbá a vietnámi 

kapcsolatokról is, valamint az 

MRK magyar és angol nyelvű 

kiadványok megújításáról, 

melyek szeptember végén 

kerülnek nyomdába. 

SZEPTEMBER 1. 

Féléváthallgatásra a CEEPUS 

III. AT-0103-06-1112 hálózatán 

keresztül a Kognitív 

Tudományok Tanszéke(TTK)a 

Bécsi Egyetem 1 hallgatóját 

fogadta. 

SZEPTEMBER 7. 

Moson Péter nemzetközi 

rektorhelyettes részt vett a 

Brazília nemzeti ünnepe 

alkalmából tartott 

fogadáson. Sergio Eduardo 

Moreiro Lima nagykövet urat 

biztosította arról, hogy a 

PÉCELI rektor úrnál tett 2011-

06-01-i látogatásakor 

megfogalmazott kérésének 

megfelelően összeállít a BME 

egy kínálatot mérnöki-

természettudományos 

képzésekből brazil 

hallgatóknak. Magyar részről 

HÓVÁRI János a 

Külügyminisztérium globális 

ügyekért felelős helyettes 

államtitkára mondott 

beszédet. Az eseményen 

kisebb kultúr program is volt a 

"Brazil Hét" művészei 

részvételével. 

SZEPTEMBER 12. 

A kÍnai Shenzen delegáció  

látogatást tett a BME-n a  

China High-Tech Fair 

konferencia és üzletember 

találkozó keretében. A 

megbeszélést Dr. Péceli 

Gábor rektor úr vezette, amin 

szintén jelen volt az Egyetem  

8 karának dékánja, valamint 

Dvorszki László nemzetközi 

igazgató. A megbeszélés 

után a küldöttség 

ellátogatott a BME Audi 

Hungária K3 Kooperációs 

Kutatóközpontba. 

SZEPTEMBER 13-16. 

Az EAIE (European  

Association for International 

Education) nemzetközi  

szervezet 23. nemzetközi 

konferenciája és felsőoktatási 

kiállítása  több mint 4000 

résztvevővel Koppenhágában  

2011. szeptember 13-16. között 

került megrendezésre. A  

magyar felsőoktatási standon a 

BME mellett 9 intézmény 

képviseltetette magát immáron 

3. éve az ELTE szervezésében, 

saját intézményi finanszírozással: 

BGF, Corvinus, ELTE,Kodolányi 

János Főiskola,Óbudai Egyetem, 

Pannon Egyetem, Pécsi 

Tudományegyetem, Szent István 

Egyetem, Széchenyi István 

Egyetem. 

SZEPTEMBER 16-18. 

2011. szeptember 15. és 17. 

között került megrendezésre a 4 

TU (Bécs, Budapest, Pozsony, 

Prága műegyetemei) éves 

konferenciája. A BME 

képviseletében Dr. Péceli Gábor 

rektor, Dr. Stépán Gábor (GPK), 

valamint Moson Péter 

nemzetközi rektorhelyettes vett 

részt. A megvitatandó téma az 

oktatás minősége, az egyetemi 

RANGSOROK (ranking) volt. A 

BME nevében Stépán Gábor 

tartott előadást.  

SZEPTEMBER 17. 

2011. szeptember 17-én került 

sor a Tudományok Hídja projekt 

megrendezésére, melynek  

helyszíne a Lánchíd volt. A BME 

részéről Dvorszki László 

nemzetközi igazgató által 

koordinált projektben a BME 14 

programmal vett részt. 

SZEPTEMBER 22. - 23. 

Ezen a két napon került 

megrendezésre a 

Kutatódiákokért Alapítvánnyal 

http://www.ineer.org/
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közösen szervezett 

„MENTORNAP”. Az 

eseményt Dr. Péceli Gábor 

rektor úr nyitotta meg, s az 

Alapítvány elnöke, valamint 

a BME TDK Bizottságának 

elnöke is köszöntötte és 

tevékenységükről 

tájékoztatta a megjelent 

mintegy 50, kutatás iránt 

érdeklődő középiskolást. 

Sikeres kutatómunkájukért 

elismerésben részesült diákok 

és mentoraik külön is 

beszámoltak projektjeikről a 

megjelenteknek. Az 

eszmecseréket mindkét 

napon laborlátogatások 

követték – repülőgép 

szimulátor, atomreaktor, 

beszédtechnológia (VIK). 

SZEPTEMBER 22. – 26. 

Dr. Moson Péter 

rektorhelyettes részt vett 

Montreálban az AUF 

(Franciául Oktató Egyetemek 

Világszövetsége) fennállása 

50. évfordulója alkalmából az 

Université de Montreal által  

rendezett konferencián. 

Ugyanitt, ugyanezen az 

egyetemen jött létre a 

szervezet, melynek 

megalakulásakor kb. 40 tagja 

volt. Jelenleg kb. 800 tagból 

áll. 

SZEPTEMBER 23. - 24. 

Dr. Péceli Gábor rektor úr 

részt vett a „30th Conference 

of Rectors and Presidents of 

European Universities of 

Technology” szervezet ülésén 

Bécsben. Az esemény 

házigazdája Peter Skalicky 

professzor úr, a TU Wien  

leköszönő rektora volt. Rektor 

úr az alkalmat felhasználva, 

megköszönte Skalicky úrnak a 

sokéves, eredményes 

együttműködésben betöltött 

aktív szerepét. 

SZEPTEMBER 27. - OKTÓBER 1. 

Dvorszki László igazgató részt 

vett a SEFI éves Közgyűlésén 

Lisszabonban. A szervezet 

„Tanácsadó Testülete” (AC) 

három évvel ezelőtt két fő 

feladatot fogalmazott meg 

az elnökség számára: 

egyrészt látszódjon jobban a 

SEFI nemzetközi vonat-

kozásban, mind Európában, 

mind a világ más, mérnök-

képzésben jelentős tájain. 

Másrészt törekedjen 

szorosabb együttműködésre 

a hallgatókkal, a hallgatói 

szervezetekkel. A vezetőség 

maradéktalanul eleget tett 

ezeknek az elvárásoknak. 

SZEPTEMBER 28. 

Dr. Moson Péter 

rektorhelyettes fogadta a 

Kumamoto Hungary 

Friendship Association Kimura 

RYOKO vezette kb. 30 fős 

delegációját. A résztvevők a 

bemutató előadás után rövid 

séta keretében 

megtekintették 

egyetemünket. Dr. Moson 

Péter rektorhelyettes külön 

tárgyalt Taeko TANIKAWA-val 

a SOJO Egyetem pénzügyi 

igazgatójával az esetleges 

együttműködés feltételeiről.  

OKTÓBER 1. 

A TU Wien-en megkezdték 

tanulmányaikat a  BME 

részképzéses hallgatói : 2 fő 

az Építőmérnöki Karról, 1 fő a 

Vegyészmérnöki és 

Biomérnöki Karról, 2 fő a 

Villamosmérnöki és 

Informatikai Karról. 

OKTÓBER 3. 

A Közlekedés és 

Járműmérnöki Kar 

meghívására Dvorszki László 

igazgató részt vett az 

egyetemünkre látogató Lin 

Mingsham úr, a kínai LIFAN 

járműgyártó csoport elnöke 

fogadására szervezett  

megbeszélésen. A vendéget 

dr. Kulcsár Béla dékán úr 

köszöntötte, majd az  

Egyetem és a Kar bemu- 

tatására és a járműgyártás 

különböző aspektusainak 

megbeszélésére került sor. 

Mingsham elnök úr, a 

tárgyalások után meglátogatott 

néhány, a Karhoz tartozó 

laboratóriumot. 

OKTÓBER 5-9. 

Dr. Moson Péter nemzetközi 

rektorhelyettes részt vett a 

T.I.M.E. éves közgyűlésén 

Trentoban. A T.I.M.E. program 

közgyűlése titkos szavazással 

beválasztotta a BME-t az 

"Advisory Committee"-jébe az 

elkövetkező 6 évre. 

A választást követően az új 

Advisory Committee döntött a 

"funkcionáriusok"-ról. Az elnök az 

ECOLE CENTRALE DE PARIS 

(Herve BIAUSSER) lett. Alelnök TU 

MÜNCHEN. 

A szervezet döntött továbbá 

arról, hogy a taglétszámot 

(jelenleg 53 intézmény) az 

elkövetkező 10 évben kb. 75-80-

ra emeli úgy, hogy kb. 2/3 

európai, kb. 1/3 más 

kontinensbeli egyetem legyen. 

Elfogadásra került a felvétel 

forgatókönyve, mely 2 éves 

folyamat. 

Elfogadta a közgyűlés a doktori 

programok együttműködése 

keretszerződést. A konkrét 

együttműködés bilaterális 

szerződések alapján fog 

történni. 

OKTÓBER 6. 

Dvorszki László igazgató 

elnökölte a BME angol nyelvű 

képzésénekTanévnyitó Ünnep-

ségét. A szokásos köszöntők 

után a megjelent 6 Kar 

képviselői oklevelet nyújtottak át 

az elmúlt év legjobb tanulmányi 

teljesítményt nyújtó hallgatói 

számára. 

OKTÓBER 7. 

A Vietnámi Oktatási 

Minisztériumból 14 fős delegáció 

látogatott Egyetemünkre. A 

delegációt Dr. Péceli Gábor 

rektor úr fogadta, s vezetője 
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Bui Van Ga miniszterhelyettes 

volt. Rektor úr köszöntőjét s 

Egyetemünk bemutatását 

követően a  

csoport az energetikai 

szakmérnök képzés részletei 

iránt érdeklődött elsősorban, 

különös tekintettel arra a 

tényre, hogy 2020-ban 

indítani szeretnék első 

atomreaktorukat, amelynek 

üzemeltetéséhez 

szakemberekre van 

szükségük. Több lépcsőben, 

mintegy 120 már végzett 

vietnámi mérnök 

posztgraduális formájú 

képzésének részleteiről folytak 

tárgyalások Dr. Aszódi Attila, 

a Nukleáris Technika Intézet 

igazgatójának szakszerű 

hozzászólásaival. A delegáció 

a megbeszélést követően 

meglátogatta az Egyetem 

oktató atomreaktorát, amely 

láthatóan igen jó benyomást 

tett rájuk 

OKTÓBER 10. 

KISS Bálint a BME 

képviseletében részt vett az 

AUF regionális francia 

nyelven oktató egyetemek 

(kb. 20 ország, 100 tag-

egyetem) rektorainak 

tanácskozásán Sucavaban 

Romániában.  Az eseményen 

a tagegyetemek (17 ország 

85 egyeteme) közül 16 ország 

59 egyeteme képviseltette 

magát. 

OKTÓBER 15-18. 

Dr. Becker Gábor, az 

Építészmérnöki Kar dékánja 

Dr. Péceli Gábor rektor úr 

képviseletében a mexikói 

Tecnológico de Monterrey 

Egyetem meghívására részt 

vett a „First Summit with 

Central and Eastern 

European Universities” 

találkozón, melyen több 

közép-európai egyetem 

vezetője, többek között a 

Corvinus Egyetem  rektora  

is részt vett. A rendezvényen  

sor került egy 10+1 oldalú 

megállapodás rektori 

aláírására, melyen részt 

vettek az érintett országok 

nagykövetei is. A házigazdák 

azért foglalkoznak külön a 

közép-európai térséggel, 

mert azt látják, hogy 

hallgatóik az Egyesült 

Államokat és Nyugat-Európát 

viszonylag jól ismerik, vagy 

legalábbis nagyon népszerű 

a hallgatóik körében, míg 

Kelet- és Közép-Európára fel 

kell hívniuk a figyelmet, 

segíteniük kell a kapcsolat 

felvételt. Ugyanakkor Mexikó 

fejlődő gazdasága sok 

lehetőséget nyújthatna 

számunkra, ha sikerülne 

feltárni a kölcsönösen előnyös 

kapcsolati elemeket. 

OKTÓBER 18. 

Dvorszki László igazgató 

fogadta Mohamad Elhattab 

követtanácsos, valamint 

Abdullah Shaban oktatási és 

kulturális attasé urakat, a 

bécsi székhelyű Líbiai 

Nagykövetség diplomatáit. 

Látogatásuk célja az volt, 

hogy tájékozódjanak angol 

nyelvű képzéseinkről, s 

beszámoljanak terveikről. 

Elmondták, hogy a 

„demokrácia győzelmével” 

Líbia újra szeretne nyitni a 

világ felé, így a két 

külgyüminisztérium döntése 

értelmében a diplomáciai 

kapcsolatok felvétele 

várhatóan még ez évben 

megvalósul Magyarország és 

Líbia között. Szándékaik 

szerint szeretnének a 

jelenleginél lényegesen több 

hallgatót küldeni a BME-re, 

elsősorban a mérnök karokra. 

OKTÓBER 19. 

A Hong Kong University of 

Science and Technology-ról 4 

fős delegáció látogatott el 

Egyetemünkre. A delegációt 

az érdeklődő Karok –VIK, VBK, 

ÉPM -  képviselőivel közösen 

fogadta Dvorszki László 

igazgató a KTH hivatalában. A 

delegáció a közös PhD képzés 

lehetőségeinek áttekintése 

céljából érkezett Egyetemünkre. 

Amint az kiderült, a két intéz-

mény  doktori képzésében 

számos különbség van 

(vizsgafeltételek, kredit igények 

stb.), melyek indulási nehéz-

séget okozhatnak. Ezek a 

nehézségek ennek ellenére 

áthidalhatóak. 

OKTÓBER 19-23. 

Dr. Moson Péter nemzetközi 

rektorhelyettes részt vett a 

CESAER nemzetközi szervezet 

éves közgyűlésén Torinoban. 

A konferencia keretében 

megrendezett workshopon 

vezető műegyetemek számoltak 

be a globalizáció hatására 

módosuló nemzetközi 

tevékenységükről (pl. RWTH 

Aachen - India,  ETH Zürich - 

Kína, UP Valencia - Dél-Amerika 

irányú nyitásukról).  

2012. januárjában rendkívüli 

közgyűlés kerül megrendezésre 

Leuvenben. 
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ÖSZTÖNDÍJAK 
 

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2011. 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. További információ: 

www.omaa.hu  

 

2).  
  
A Stanislas Kostka Alapítvány (FSK) [www.fsk‐europe.org] Belgium francia nyelvű egyetemeire 

kínál ösztöndíjat a 2012‐2013‐as tanévre. Ezek az ösztöndíjak mesterképzésekre (Bolognai rendszer) 

pályázhatók, egyéves időszakra.  

Az FSK által támogatott tanév a következő lehet:  

• vagy egy “120 kredites mesterképzés” második éve;  

• vagy egy “120 kredites mesterképzés” első éve, azzal, hogy az FSK nem kötelezi el magát a 

második év finanszírozására, csak a hallgató dossziéjának felülvizsgálata után, és feltéve, hogy a 

hallgató az első évet a júniusi vizsgaidőszakban sikerrel teljesíti;  

• vagy egy egy éves “kiegészítő mesterképzés”;  

• vagy egy egy éves "60 kredites mesterképzés", amennyiben a jelentkező előzetesen sikerrel 

végezte el hazája egyik egyetemén a bolognai rendszer szerinti 3 éves bachelor képzés + 1 év 60 

kredites mesterképzésnek megfelelő tanulmányokat.  

 

Ez minden esetben azt feltételezi, hogy a jelentkező hazájában felsőfokú tanulmányai során sikerrel 

végzett el legalább 4 tanévet.  

Az FSK‐Magyarország (infofsk@gmail.com), a magyarországi jelentkezésekkel foglalkozó szervezet, 

teszi közzé a pályázati felhívást, és szervezi a jelentkezők meghallgatását a Faludi Ferenc Akadémiával 

együttműködésben. A pályázóknak az alábbiak szerint kell benyújtaniuk jelentkezési dossziéjukat (*).  

A jelentkezők meghallgatáson vesznek részt. Ennek során tanúsítaniuk kell alapos francia 

nyelvtudásukat, és be kell mutatniuk a legalább négy éves felsőfokú tanulmányokat igazoló 

diplomájukat. (Amennyiben a 2011‐2012‐es tanévben is tart még a képzés, a diplomát legkésőbb 

2011. július 31‐ig meg kell kapnia.)  

Az ösztöndíj fedezi a beiratkozási díjat, a szállás költségeit, a (nem kórházi) orvosi ellátás költségeit 

egy belga egészségbiztosítón keresztül, a balesetbiztosítást, napi élelmezési költséget, valamint a 

tankönyvek, tananyagok árát.  

A jelentkezési dossziénak a következőket kell tartalmaznia: szakmai önéletrajz, motivációs levél, a 

jelentkező tanulmányi és személyes kvalitásait értékelő ajánlólevél egy illetékes egyetemi oktatótól, 

tanulmányi terv a Belgiumban elvégzendő tanévről, az utolsó diploma másolata, (folyamatban lévő 

tanulmányok esetén a leckekönyv másolata), kitöltött jelentkezési kérdőív (amit a 

http://www.fsk‐europe.org/dossier2012‐2013.pdf címről lehet letölteni).  

A meghallgatás időpontjáról és helyéről a jelentkezőknek értesítést küldünk.  

A pályázható belgiumi francia nyelvű egyetemek :  

• Facultés universitaires Notre‐Dame de la Paix (FUNDP): www.fundp.ac.be  

• Facultés universitaires catholiques de Mons (FUCaM) : www.fucam.ac.be  

• Facultés universitaires Saint‐Louis (FUSL) : www.fusl.ac.be  

• Université catholique de Louvain (UCL) : www.uclouvain.be  

• Université de Liège (ULg) : www.ulg.ac.be  

További információk:  

• FSK: : infofsk@gmail.com ; info@fsk‐europe.org  

• Faludi Ferenc Akadémia: http://www.faludiakademia.hu  

(*) A jelentkezési dossziét 2011. december 15‐ig az candidature@fsk‐europe.org címre 

e‐mailben kérjük elküldeni 

http://www.omaa.hu/
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3). DAAD ösztöndíjak Németországba 

A DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) németországi ösztöndíjak széles választékát 

kínálja a magyar hallgatóknak és diplomásoknak a 3-4 hetes nyelvi és országismereti haladó nyári 

egyetemi tanfolyamtól egy mesterképzésen át a doktori képzés ösztöndíjáig.  A kiváló képzések, a 

személyes élettapasztalat haszna, a jobb nyelvismeret és a plusz pontok a további karrier számára, ezt 

kínálják a német felsőoktatási intézmények.  

2011. november 15-ig lehet pályázni a DAAD németországi ösztöndíjaira. 

DAAD ösztöndíjak: 

 Nyári egyetemi ösztöndíj hallgatóknak 

 Nyári egyetemi ösztöndíj diplomásoknak 

 Posztgraduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterület számára  

 Posztgraduális ösztöndíj művészek és építészek számára 

 Kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak 

 Kutatói ösztöndíj tudományos fokozattal rendelkező egyetemi, főiskolai oktatóknak és 

kutatóknak 

 Ösztöndíj felsőoktatási oktatóknak a művészet és építészet szakterületéről 

 Ösztöndíj volt DAAD ösztöndíjasoknak   

 Csoportos tanulmányút  

 

Pályaznia postai úton a Magyar Ösztöndíj Bizottságnál (MÖB) kell. 

Reszletes tajekoztatas: 

DAAD Informationszentrum Budapest 

Nemet Felsőoktatasi Informacios Kozpont 

1073 Budapest, Erzsebet korut 50, Tel. (1) 413-7037, Fax (1) 413-7038 

E-Mail: mail@daad.info.hu, Homepage: www.daad.info.hu 

 

A DAAD összes ösztöndíjának részletes leírásával s a pályázatok elkészítéséhez további segítséget 

nyújt DAAD-Stipendien für Ungarn / DAAD ösztöndíjak magyaroknak című kétnyelvű 

kiadványa:  http://www.daad.info.hu/DAADSTIPENDIEN.pdf 
 

 

 

 
 
 

 

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 

 

http://www.daad.de/deutschland/foerderung/stipendiendatenbank/00462.de.html?detailid=15&fachrichtung=&land=43&status=&seite=1&overview=1&daad=1
http://www.daad.info.hu/DAADSTIPENDIEN.pdf

