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NEMZETKÖZI ESEMÉNYEK  
 

FEBRUÁR 9. 
Dr. Moson Péter nemzetközi 
rektorhelyettes és Dvorszki 
László nemzetközi igazgató 
részt vett az Iráni Iszlám 
Köztársaság Nemzeti 
Ünnepe, az Iszlám 
Forradalom 33. évfordulója 
alkalmából rendezett 
nagykövetségi fogadáson. 
FEBRUÁR 11. 
Dvorszki László nemzetközi 
igazgató részt vett 
Egyetemünk angol nyelvű 
képzése diploma kiosztó 
ünnepségén, amelyen  
Dr. Nyulászi László dékán 
(VBK) elnökölt, s az azt követő 
fogadáson. 
FEBRUÁR 15. 
Dvorszki László igazgató 
Őexc. Aliza Bin-Noun izraeli 
nagykövet asszony 
meghívására részt vett  
Dan Meridor izraeli 

miniszterelnök-helyettes 
magyarországi látogatása 
alkalmából rendezett 
fogadáson a nagyköveti 
rezidencián. 
FEBRUÁR 24. 
Dr. Vajta László, innovációért 
felelős rektorhelyettes 
vezetésével Egyetemünkön 
láttuk vendégül a finn 
University of Vaasa 
delegációját. A találkozón 
jelen volt Bacsa László 
innovációs és marketing 
igazgatóhelyettes 
(Információtechnológiai 
Innovációs és Tudásközpont),  
Dr. Kiss Bálint egyetemi 
docens (Irányítástechnika és 
Informatika Tanszék). A finnek 
látogatásának célja volt egy 
közös FP7-es INCO projekt 
tartalmi előkészítése, orosz 
partnerek bevonásával, 
smart energy” 

és „communication and system 
technology” témakörökben. 
FEBRUÁR 25. 
A Bilgi Török EU Információs 
Központ kezdeményezésére és 
kérésére Dvorszki László 
igazgató egy 9 fős török 
delegációt fogadott. A központ 
munkatársai mellett a 
delegáció tagjai voltak: 
középiskolás diákok és tanárok, 
akik egy „Ki tud többet az EU-
ról” vetélkedő nyertesei, s az EU-
tól nyerték ezt az utazást 
Budapestre. A delegációt, a 
fiatalokat – az Egyetem 
alapadatai mellett – elsősorban 
az EU-s aktivitásaink, a külföldi 
hallgatók számára biztosított 
tanulási lehetőségeink (angol 
nyelvű kurzusaink) érdekelték. 
Ismerkedve az Egyetem 
történetével rövid sétára is sor 
került a Kampuszon.                   
                                                      ■   

 
 

 

Együttműködési megállapodást kötött Egyetemünk a dél-
koreai YONSEI Egyetemmel. A koreai egyetem a térség 
egyik kiemelkedő egyeteme, a QS World University 
Rankings szerint a világ rangsorban a 142. helyet foglalja el - 
s tavaly ünnepelte alapításának 125. évfordulóját. Az 
oktatói- hallgatói csere részleteinek megvitatása 
folyamatban. 
 

 
 

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME)  
Energia- és Környezetgazdálkodási Ügynökség  
Doktori ösztöndíjak 
Beadási határidő 2011. március 31. Jelentkezés on-line: 
http://www.thesenet.ademe.fr/.  
Postai feladás: 2011. május 31. Fontos:  Annak a pályázónak 
aki legkésőbb 2011. október elsejéig MSc vagy azzal 
egyenértékű diplomát szerez az ADEME profiljához illeszkedő mérnöki szakterületek valamelyikén, 
sikeres pályázat esetén az ösztöndíj teljes ideje alatt egyéb munkaviszonya,  jövedelme vagy 
kiegészítő ösztöndíja nem lehet. További információ: theses@ademe.fr.  
 

ÚJ EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
MEGÁLLAPODÁS 

ADEME DOKTORI 
ÖSZTÖNDÍJ  
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Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap 
Svájci – Magyar Együttműködési Program a VÁTI Magyar 
Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. a Svájci 
Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség és a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség megbízásából 2011. február. 
A támogatások a Magyarország és Svájc közötti 
együttműködés erősítésére, információ- és 
tapasztalatcserére, know-how és legjobb gyakorlat (best 
practice) átadására irányuló kisprojekteknek ítélhetők meg 

amelyek svájci és magyar non-profit köz- vagy magán oktatási intézmények, testületek, 
szervezetek,  szakmai kamarák, NGO-k között valósul meg. Az Alap keretében rendelkezésre álló 
teljes támogatás összege mintegy 2,8 millió CHF, projektenként a támogatás mértéke 2 - 20 millió 
forint.  
Támogatható tevékenységek:  

− Svájci vagy magyar szakértők közreműködése a partnerek közötti tapasztalatátadás- és 
csere során Magyarországon.  

− A projekttel kapcsolatos tevékenységek és események Magyarországon, amennyiben 
azokat a svájci partnerrel közösen készítették elő.  

− A projekttel kapcsolatos tevékenységek és események Svájcban, amennyiben a magyar 
képviselők részvétele indokolt a svájci partner által szervezett eseményen.  

− Tanulmányutak.  
− Kisösszegű építési munkák, beruházások és beszerzések, melyek a projekt eredményeinek és 

átfogó céljainak megvalósításához szükségesek.  
Első körű beadási határidő: 2011. március 30.  
Benyújtás helye: VÁTI Non-profit Kft. Címzett: Módi Annamária, Norvég/EEA és Svájci Programok 
Igazgatósága, 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.  
További információk: twinningblockgrant@vati.hu. 

 

VÁTI Nonprofit Kft.   
Fejlesztési Programok Üzletág 
Norvég/EGT és Svájci 
Programok Igazgatósága 
Budapest, Gellérthegy u. 30-32. 
Tel: +36 1/457-5530,  
Fax: +36 1/457-5539 
E: twinningblockgrant@vati.hu 

Svájci Hozzájárulás Hivatala 
A Svájci Államszövetség 
Magyarországi Nagykövetsége  
1143 Budapest, Stefánia út 107. 
Tel: +36 1 460 70 64 
E: budapest@sdc.net 
www.swiss-
contribution.admin.ch/hungary 

Svájci Fejlesztési és Együttműködési 
Ügynökség 
Új EU Tagállamok Osztály (Section 
New EU Member States) 
Freiburgstrasse 130, CH- 3003 Berne 
Switzerland 
Phone: +41 31 322 68 46 
E: martin.lippuner@deza.admin.ch 

 

 
Commisariat à l’Énergie Atomique (CEA) 
Francia Atomenergia Bizottság  
Doktori és posztdoktori ösztöndíjak  
Doktori cselekmények : honlapok : http://www-instn.cea.fr/  
(„Les thèses et post-doctorats au CEA”) 
http://www-instn.cea.fr/-Sujets-de-these-.html?lang=fr).  
Jelentkezési határidő : 2011. március 8. 
Pályázható szakterületek:  

− védelem és biztonság,  
− energia,  
− információs technológiák,  
− orvostudományi technológiák,  
− kutatási nagyberendezések tervezése és megvalósítása.  

Doktori témák csoportosítása: részecskefizika és világűr, anyagfizika, kémia és nanotudományok, 
elméleti fizika, mérnöki tudományok, föld- és környezettudományok, élettudományok.  
Élettudományi ösztöndíjak: http://www-dsv.cea.fr/index.php/dsv/phd-program.  
On-line jelentkezési határidő : 2011. március 10.   
Posztdoktori ösztöndíjak: http://www-instn.cea.fr/-Propositions-de-post-doctorats-.html.  
Beadási határidő 2011. szeptember 30. 
 

SVÁJCI – MAGYAR 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
PROGRAM 

CEA DOKTORI-
POSZTDOKTORI 
ÖSZTÖNDÍJAK 
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Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) 
(Francia Nemzeti Űrkutatási Intézet) 
Doktori és posztdoktori ösztöndíjak    
A CNES a francia katonai és polgári célú űrkutatás 
letéteményese, de egyben az ambiciózus francia űrpolitika 
európai szintű képviselője is. Az intézmény igazgatási központja 
Párizsban található, de legjelentősebb kutatási központja 
Toulouse-ban, a francia repülőgép- és űripar központjában 
van. Míg Párizsban 250, Toulouse-ban, ahol a 

műholdfejlesztések és a gyártás folyik, 1600 fő dolgozik. Párizs mellett Évry-ben található a 300 
alkalmazottat foglalkoztató rakétatervező és  – fejlesztő bázis, míg a Francia-Guyanán lévő 
kourou-i kilövőbázison újabb 250 ember kap munkát. Innen egyébként nem csupán az Ariane-
rakéták indulnak, hanem innen fogják föllőni az európai fejlesztésű Vega-hordozórakétákat, illetve 
már gyakorlatilag elkészült a Szojuz-rakéták indítására szolgáló talapzat is.  
Célprogramok:  
Feljutás az űrbe (hordozórakétákkal kapcsolatos programok, kis műholdak pályára állítását 
szolgáló Vega, a Kourou-ból indítandó Szojuz és az elsősorban francia fejlesztésű Ariane-5 
rakétákkal.  
Közcélú alkalmazások (telekommunikációra, adatgyűjtésre, műholdas navigációra, valamint a 
világűrben folytatott orvosi kutatásokra irányulnak, EGNOS, GNSS-rendszer kidolgozása, Galileo, 
Távközlési műholdak, Argos 3, Cospas Sarsat.)  
Fenntartható fejlődés (Föld-figyelő programok - szilárd földfelszín, tengerek, légkör, klíma, 
földmágnesesség, megfigyelése: Spot 5, Pléiades, Nenus, Polder/Parasol, Calipso, Jason 2, Smos, 
SARAL, IASI, Mégha-Tropiques, Déméter, Swarm, Goce.)  
Űrtudományok (A Föld eredetének minél mélyebb megismerése, a világegyetem fejlődősének 
megértése a csillagászat az elméleti fizika a biológia (Földön kívüli élet) számos területének 
bevonásával.)  
Biztonság és védelem (A CNES dolgozza ki és terjeszti elő a működési területére vonatkozó 
terveket, javaslatokat, illetve a katonai irányítás felügyelete mellett felel azok megvalósításáért 
(Hélios 2A, Pléiades, Athéna-Fidus, Elisa). A CNES minden évben körülbelül 100. doktori és 
posztdoktori kutatói ösztöndíjat ítél oda. A doktori ösztöndasíjra jelentkezőkkel szemben támasztott 
alapföltétel, hogy rendelkezzenek Master-2 diplomával, míg a posztdoktori ösztöndíjra 
jelentkezőknek legkésőbb a tervezett kutatási ciklus megkezdése előtt meg kell szerezniük 
tudományos fokozatukat.  
Honlap: http://www.cnes.fr/web/CNES-en/7430-research-grants.php. 
A doktoranduszokkal a CNES egy éves, kétszer egy-egy évre megújítható szerződést köt, a havi 
bruttó ösztöndíj 1919 EUR. A poszt-doktori ösztöndíjra jelentkezők egy éves, egy alkalommal újabb 
egy évre megújítható szerződést írnak alá, a részükre folyósított összeg havi 2258 EUR. A kutatási 
munkát mindkét pályázat esetében legkésőbb 2011. decemberében meg kell kezdeni. 
A jelentkezés módja: on-line.  
Jelentkezési határidő:  2011. március 31.  
 
 

 

2011-es témakörök: 
MÉRNÖKI TUDOMÁNYOK – DOKTORI 
ÖSZTÖNDÍJ 
Systèmes de transport spatial 
Systèmes orbitaux 

MÉRNÖKI TUDOMÁNYOK – POSZTDOKTORI 
ÖSZTÖNDÍJ 
Systèmes de transport spatial 

ŰRESZKÖZÖKET HASZNÁLÓ TUDOMÁNYOK – 
POSZTDOKTORI ÖSZTÖNDÍJ 
Sciences de l'Univers 
Sciences de la planète Terre 
Sciences en micropesanteur 

ŰRESZKÖZÖKET HASZNÁLÓ TUDOMÁNYOK – 
DOKTORI ÖSZTÖNDÍJ 
Sciences de l'Univers 
Sciences de la planète Terre 
Sciences en micropesanteur 
Sciences humaines et sociales 

 
 

CNES DOKTORI - 
POSZTDOKTORI 
ÖSZTÖNDÍJAK 
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A Balassi Intézet MÖB Irodája felhívja a figyelmüket a 
honlapon közzétett aktuális ún./*Egyéb ösztöndíjakra*/, 
melyeket nem a MÖB koordinál, hanem közvetlenül a 
pályáztató szervezethez kell benyújtani. Honlap: 
http://www.scholarship.hu/Egyébösztöndíjak/tabid/77/ 
language/hu-HU/Default.aspx 

 
 

 
  
 
 
Honlap: http://www.ecoledoctorale.polytechnique.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fulbright ösztöndíjak az Egyesült Államokba a 2012-2013-as 
tanévre. 
A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram 
Bizottság örömmel hirdeti meg a 2012-2013-as tanévre szóló 
ösztöndíjait. Fulbright ösztöndíjra azok a magyar 
állampolgárok pályázhatnak, akik felsőfokú végzettséggel, 
valamint megfelelő szintű angol nyelvtudással rendelkeznek 
és az Egyesült Államokban szeretnének oktatni, kutatni, vagy 
továbbtanulni.  
Pályázni bármely tudományterületen és művészeti ágban 
lehet. További információ: www.fulbright.hu 
Az angol nyelvű pályázatot a szükséges mellékletekkel együtt 
2011. május 9-ig kell a Fulbright Bizottsághoz eljuttatni. 
A Bizottság  tájékoztató előadást tart az ösztöndíjakról és a 
pályázás folyamatáról.   
Időpont és helyszín: 
2011. április 13-án, szerda) 10.00 órakor 
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
K. központi épület, Oktatói Klub (I./66.) 
Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. 
A tájékoztató magyar nyelven történik. 
Kiíró szervezet:  
Fulbright Bizottság 
Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság 
1082 Budapest, Baross u. 62. 
Tel.: 462-8040, Fax: 252-0266 
E-mail: info@fulbright.hu, http://www.fulbright.hu 
 
 

            
*** 

 
 
 
 

 

NEMZETKÖZI ÉS TUDOMÁNYOS CSOPORT  
H-1111, Műegyetem rakpart 7.-9. „R”. épület 1. emelet 106./101. (Volt R Klub.)  

Központi Fax: 463-2270, Központi e-mail: nki@mail.bme.hu 
Csikota Mária : 463-1256 
csikota.mária@kth.bme.hu 

Dvorszki László : 463-2271 
dvorszki.lászló@kth.bme.hu 

Marositsné Moldvay Rita : 463-3764 
moldvay.rita@kth.bme.hu 

 

 

 
FULBRIGHT BIZOTTSÁG 
MAGYAR-AMERIKAI 
OKTATÁSI 
CSEREPROGRAM 
BIZOTTSÁG 
 
USA 
ÖSZTÖNDÍJ AK  
2012-2013.  Tanév 
 
TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM 
2011. Április 13. 
10:00h – 12:00h 
BME K. I. Oktatói Klub 66. 

ECOLE 
POLYTECHNIQUE 
DOKTORI ÖSZTÖNDÍJAK 

MÖB AKTUÁLIS EGYÉB 
ÖSZTÖNDÍJAK 


