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NEMZETKÖZI ESEMÉNYEK  
SZEPTEMBER 8. 
A TU Kaiserslautern elnöke,  
Dr. Helmut J. Schmidt 
meghívására Dr. Péceli Gábor 
rektor – Dr. Stépán Gábor 
(GPK) és Dr. Vajta László (VIK) 
dékánok társaságában – 
egynapos látogatást tett az 
intézménybe. A felek újabb 5 
évre szóló általános 
együttműködési megálladást  
is aláírtak. 
SZEPTEMBER 8. 
Dvorszki László nemzetközi 
igazgató fogadta Őexc. Faisal 
Fadhel Mohamed Hassan 
jemeni nagykövetet, akivel 
együttműködési 
lehetőségekről tárgyaltak. 
SZEPTEMBER 10.-12. 
A Slovak University of 
Technology in Bratislava volt a 
házigazdája a közép-európai 
egyetemi szövetség, a 4xTU 
Liga soros ülésének, amelyen  
Egyetemünket Dr. Moson 
Péter nemzetközi 
rektorhelyettes képviselte.A 
találkozó témái voltak: az 
élethosszig tartó tanulás, közös 
nyári egyetem szervezése 
megújuló energiák 
témakörében. A 2010. évi őszi 
találkozónak Egyetemünk ad 
majd otthont.  
SZEPTEMBER 14. 
Dr. Péceli Gábor rektor 
képviseletében Dvorszki László 
nemzetközi igazgató részt vett 
a Magyar Tudományos 
Akadémián megrendezett 
"Hungarian-American 
Enterprise Scholarship Fund" 
konferencián. 
SZEPTEMBER 17. 
A Mérnöktovábbképző Intézet 
megalakulása 70.  

évfordulós ünnepi 
eseményéhez kapcsolódóan 
a „Future Trend of Continuing 
Engineering Education” 
szemináriumon  az 
Egyetemünket bemutató  
előadást tartott Dvorszki 
László nemzetközi igazgató. 
SZEPTEMBER 17. 
A Semmelweis Innovációs 
Központ szervezésében 
nemzetközi kerekasztal 
beszélgetésen előadást 
tartott Dvorszki László 
nemzetközi igazgató 
„Importing policy: how to  
adapt succesfull innovation 
policy” témában.    
SZEPTEMBER 25. 
A Brit Mérnökakadémia 
nagytekintélyű delegációja 
látogatott Egyetemünkre. A 
vendégeket Dr. Péceli Gábor 
rektor üdvözölte, akik a 
délelőtt során betekintést 
nyerhettek intézményünkről, 
kutatási tevékenységeiről, a 
Magyar Mérnökakadémiáról. 
Résztvevők voltak:  
Dr. Ginsztler János professzor, 
a Magyar Mérnökakadémia 
elnöke, Dr. Stépán Gábor 
dékán (GPK), Dr. Vajta László 
(VIK) dékánok, Dr. Szalay 
Tibor dékánhelyettes (GPK),  
Dr. Czoboly Ernő professzor 
(GPK), Dr. Nyulászi László 
(VBK), Dr. Dunai László (ÉMK) 
dékánhelyettesek,  
Dr. Kiss Bálint docens 
(Irányítástechnika és 
Informatika Tanszék),  
Felső Gábor üzletfejlesztési 
igazgató (BME Viking Zrt.), 
valamint Dvorszki László 
nemzetközi  
igazgató. 

SZEPTEMBER 28. 
Dvorszki László nemzetközi  
igazgató megbízásából 
Csikota Mária koordinátor, 
Kiss Eszter cserehallgatói 
irodavezető és Helfrich 
Máté, a DIK TÁMPONT 
referense fogadták Ms. 
Valerie Want, a National 
University of Singapore 
nemzetközi irodájának 
vezető munkatársát. A 
mostani tapasztalatszerző 
látogatás a nyáron 
megújított kétoldalú 
megállapodás  
kapcsán vált aktuálissá, 
hogy felmérésre kerüljön az 
egyezmény kapcsán itt 
tanuló NUS-os hallgatók 
szakmai, tanoktatási, ill. 
kollégiumi környezete. 
OKTÓBER 7. 
A Hallgatói Külügyi Testület 
szervezésében nagy sikerrel 
lezajlott az őszi Külügyi Börze 
27 kiállító szervezet 
részvételével.  
OKTÓBER 9. 
A Kínai Nagykövetség 
oktatási részlegével történt 
együttműködésben  
Dr. Moson Péter nemzetközi 
rektorhelyettes és Helfrich 
Máté, a DIK TÁMPONT Iroda 
referense fogadta a kínai 
Oktatási Minisztérium 5 fős 
delegációját.  
A Northeast Normal 
University rektorhelyettese, 
Mr. Yang Xiaohui által 
vezetett szakértői delegáció 
kifejezetten a hallgatói 
ügyekkel, a hallgatói 
önkormányzat 
tevékenységével, 
szolgáltatói részlegeivel     ► 
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▼ (Karrier Iroda, Pszichológiai 
Tanácsadó Iroda) kívánt 
megismerkedni.      
OKTÓBER 12. 
Magyar-Izraeli Műszaki  
Inkubációs és Technológia 
Transzfer szemináruma 
keretében Egyetemünkön 
került sor a zárónapi 
találkozóra. Résztvevők voltak: 
Dr. Péceli Gábor rektor,  
Dr. Stépán Gábor dékán 
(GPK), Dr. Vajta László dékán 
(VIK), Dr. Becker Péter 
vezérigazgató (BME Viking 
Zrt.), Dr. Pap László elnök 
(Mobil Innovációs Központ), 
Dr. Sallai Gyula, az 
Egyetemközi Távközlési és 
Informatikai Kooperációs 
Kutatási Központ elnöke,  
Dr. Risztics Péter, az 
Információtechnológiai 
Innovációs és Tudásközpont 
igazgatója, Dr. Stukovszky 
Zsolt, az Elektronikus Jármű és 
Járműirányítási Tudásközpont 
igazgatója,  Dr. Hanák Péter, 
az Egészségügyi Mérnöki 
Tudásközpont  igazgatója, 
valamint Dvorszki László 
nemzetközi igazgató. 
OKTÓBER 14.-18. 
Dr. Moson Péter nemzetközi 
rektorhelyettes részt vett 
Párizsban a T.I.M.E. Szervezet 
fennállása 20. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepi 
közgyűlésén. Az Ecole 
Centrale Paris vendéglátó 
intézmény az ünnepség köré 
“Training multicultural 
engineers for the global 
environment: is there a 
European model?” címmel 
konferenciát szervezett, 
amelyen a szakma, az 
ipar, az egyetemek, valamint 
a politikai élet számos 
kivállósága a mai 
mérnökképzésnek a jövő 
kihívásaihoz történő minél 
hatákonyabb illesztéséről 
tartottak  vitafórumot. 
Záróakkordként a résztvevő  

tagság egy új T.I.M.E. Kartát 
írt alá, amely a szervezet 
jövőbeni tevékenységét 
határozza meg, “T.I.M.E. 
AHEAD” – “Alliance for 
Higher Education Advanced 
Development”  
munkacímmel. 
OKTÓBER 16. 
A Budapesten megrendezett 
2009. Annual ASEE Global 
Colloquium on Engineering 
Education alkalmából 
hazánkban tartózkodó 
népes, dél-koreai, több 
felsőoktatási intézményt 
képviselő küldöttség kereste 
fel Egyetemünket szakmai 
kapcsolatkialakítás, 
laborlátogatás és nemzetközi 
együttműködés megvitatása 
céljából. A delegációt a 
Seoul National University of 
Technology intézmény 
Innovation Center of 
Engineering Education (Hub 
center) diviziójának 
igazgatója, Prof. Wonjong 
Joo vezette.  A vendégeket 
Dr. Ginsztler János professzor,  
Dr. Levendovszky János 
dékánhelyettes (VIK), 
Dvorszki László nemzetközi 
igazgató fogadták. Szakmai 
programként a  vendégek 
ellátogattak az Elektronikai 
Technológia Tanszékre (kísérő 
volt: Dr. Stubán Norbert 
adjunktus) és az 
Automatizálási és 
Alkalmazott Informatikai 
Tanszékre (kísérő volt:  
Dr. Juhász Sándor adjunktus.) 
OKTÓBER 19. (21.) (26.) (29.) 
A tavalyi alkalmakhoz 
hasonlóan idén is négy 
alkalommal fogadtuk a 
szakmai tapasztalatszerző 
kirándulás céljából  
Egyetemünkre bejelentkező 
izraeli Association of 
Technicians and Practical 
Engineers közel 70 fős 
mérnökdelegációját.  
látogatta meg Köztársaság 

Látogatóink számára az 
Egyetemünkkel történt 
közelebbi megismerkedést 
Ádám Antal, a 
Villamosmérnöki és 
Informatikai Kar nemzetközi 
tanácsadója, Dr. Bars Ruth 
docens (Automatizálási és 
Alkalmazott Informatikai 
Tanszék), Dr. Vajda István 
tanszékvezető (Villamos 
Energetika Tanszék) és  
Dvorszki László nemzetközi 
igazgató segítette.   
OKTÓBER 30.  
A Vietnámi Nemzeti 
Televíziós Társaság (VTV)  
forgatócsoportja járt 
Egyetemünkön. Az itt tanuló 
és oktató vietnámi  
egyetemi polgárok 
részvétele mellett lezajlott 
egynapos program alatt 
számos interjú, felvétel 
készült az Egyetemünkön. 
A forgatásban 
közreműködők voltak:  
Dr. Jobbágy Ákos oktatási 
igazgató, Dr. Nguyen Huy 
Hoang tudományos 
munkatárs (Gép- és 
Terméktervezési Tanszék) és 
Dvorszki László nemzetközi 
igazgató. 
OKTÓBER 29.-31.  
Dr. Moson Péter nemzetközi 
rektorhelyettes részt vett 
Aalborgban a CESAEER 
szervezet éves közgyűlésén 
és szemináriumán. A 
közgyűlés által 
megválasztott új elnök Prof. 
Karin Markides (Chalmers 
University of Technology), 
elnökhelyettes: Prof. 
Franceso Profumo 
(Politecnico di Torino). Az 
idei szemináriumi témája a 
„The Modernisation Agenda 
of the Universities” volt. 
NOVEMBER 4.  
Dvorszki László nemzetközi 
igazgató – Ádám Antal, a 
Villamosmérnöki és 
Informatikai Kar                  ►   
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▼ nemzetközi tanácsadója 
társagában – fogadta az 
amerikai külügyminisztérium 
munkatársát, PhD Diana 
Farkas asszonyt, aki 
Egyetemünkről kívánt 
tájékozódni annak kapcsán, 
hogy a Virginia University 
mobilitási programot kíván 
útjára indítani.  
NOVEMBER 12.  
Őexc. Dorothee Janetzke- 
Wenzel a Német Szövetség 

budapesti nagykövete 
Egyetemünket. A baráti 
találkozón Dr. Péceli Gábor 
rektor, Dr. Vajta László dékán 
(VIK), Ádám Antal, a 
Villamosmérnöki Kar és 
Informatikai Kar nemzetközi 
tanácsadója, valamint 
Dvorszki László nemzetközi 
igazgató volt jelen. 
NOVEMBER 6.  
A Kutatóegyetemi ad hoc 
Bizottság  

megtartotta első ülését. 
NOVEMBER 14. - 21.  
32 fő külföldi hallgató 
részvételével 
megrendezésre került az 
ATHENS Network őszi 
nemzetközi kurzusa 
„Danube Bridges in 
Budapest” címmel.  
Kurzusfelelős volt:  
Dr. Dunai László 
tanszékvezető (Hidak és 
Szerkezetek Tanszék.           ■ 

 

ÖSZTÖNDÍJAK 
 

LES BOURSES DE RECHERCHE DOCTORALE ET DE POST-DOCTORAT „EUGENE IONESCU” 2009-2010 
Les bourses de recherche doctorale et de post-doctorat „Eugene Ionescu” permettent aux 
étudiants déjà inscrits en thèse et aux chercheurs post-doctorants (titulaires d’un doctorat 
depuis moins de 5 ans) de se perfectionner dans leur recherche. Ces mobilités s’inscrivent 
dans des champs disciplinaires jugés prioritaires pour le développement par le pays d’origine 
et cohérents avec les intéręts de recherche des établissements d’accueil.  
Site d’Internet: http:// www.auf.org/ 
Programme de Bourses „Eugene Ionescu”: Le 23 mai 2007, le Gouvernement de la Roumanie 
a adopté l’arręté concernant la création du système de bourses d’études doctorales et de 
recherche Eugene Ionescu pour les ressortissants étrangers dans les institutions 
d’enseignement supérieur de Roumanie, membres de l’Agence universitaire de la 
Francophonie. Le but de ce programme est de permettre aux chercheurs et aux doctorants 
des pays du Sud membres de l’OIF ou de l’Algérie, issus des établissements d’enseignement 
supérieur membres de l’AUF, de bénéficier d’une formation de minimum 3 mois dans les 
institutions d’enseignement supérieur roumaines, reconnues pour leur excellence dans des 
domaines d’enseignement et de recherche les plus divers. La gestion effective de ces bourses 
est coordonnée par l’Agence universitaire de la  Francophonie, dont l’expérience dans ce 
genre de programmes est internationalement reconnue. 
Le présent appel concerne les bourses de recherche doctorale et de post-doctorat. 
La Roumanie souhaite que ce programme ne soit que le début d’une initiative plus large, qui 
puisse démontrer l’ampleur de son engagement en faveur de la francophonie. Contribuer à 
la formation des formateurs, éléments fondamentaux du développement durable de tout 
pays, constitue la meilleure manière de mettre en pratique les valeurs communes de solidarité 
et de mise en commun qui se trouvent au cœur de la Francophonie. 
Déroulement du programme: Les bourses de recherche doctorale et de post-doctorat « 
Eugene Ionescu » sont attribuées dans le cadre d’un appel International à candidatures 
ouvert aux étudiants en thèse, enseignants et / ou chercheurs inscrits ou en activité dans les 
établissements membres de l’Agence universitaire de la Francophonie dans les pays membres 
de l’OIF ou en Algérie (cf annexe 2 du présent document). L’attribution des bourses repose sur 
un double critère : la qualité scientifique et l’opportunité de la candidature pour le 
développement des régions d’origine et d’accueil. Les modalités du processus d’évaluation 
et de sélection des boursiers sont précisées dans le règlement du présent appel à 
candidatures. 
Calendrier: 23 septembre 2009- lancement de l’appel à candidatures 
11 décembre 2009 – clôture de l’appel à candidatures 
fin février 2010 – publication des résultats 
1er avril – 30 septembre 2010 – période de mise en suivre des mobilités (durée des mobilités : 
de 3 à 5 mois).  
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HONG KONG RESEARCH GRANTS COUNCIL - HONG KONG PHD FELLOWSHIP 
Established in 2009 by the Hong Kong Research Grants Council (RGC), the Hong Kong PhD 
Fellowship Scheme aims to attract the outstanding students in the world to pursue their PhD 
degree programme in Hong Kong's institutions. The Fellowship provides a monthly stipend of 
HK$20,000 (approximately US$2,600) and a conference and research-related travel allowance 
of HK$10,000 (approximately US$1,300) per year for a period of three years. 135 PhD 
Fellowships will be awarded for the 2010/11 academic year1. For awardees who need more 
than three years to complete the PhD degree, additional support may be provided by the 
chosen institutions. For details, please contact the institutions concerned directly. 1Academic 
year in Hong Kong normally starts in September. The application deadline is 1 December 2009. 
Eligibility: Those who are seeking admission as new full time PhD students in UGC-funded 
institutions of Hong Kong, irrespective of their country of origin and 
ethnic background, should be eligible to apply. Applicants should demonstrate outstanding 
qualities of academic performance, research ability/ potential, communication and 
interpersonal skills, and leadership abilities. 
Selection Panels: Shortlisted applications, subject to their areas of studies, will be reviewed by 
one of the two HKPF Selection Panels with experts in the relevant broad areas -- one for 
science, medicine, engineering and technology and another one for humanities, social 
science and business studies. 
Selection Criteria: While the academic excellence is of prime consideration, the  
Selection Panels will take into account, but is not limited to, the four yardsticks below for the 
selection of candidates: Academic excellence, Research ability and potential 
Communication, and interpersonal skills, Leadership abilities.  
To apply: All applications should be made through the On-line Application System (OAS) at 
the following. Enquiries: HKPF@ugc.edu.hk 
Websites: http://www.rgc.edu.hk/hkphd 
http://www.pasteur.fr/ip/easysite/go/03b-00003i-03g/institut-pasteur/international/reseau-
international-des-instituts-pasteur 
http://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html 
2010-2011 ACADEMIC YEAR "ANNOUNCEMENT OF INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAMS AT  

THE WEIDENFELD SCHOLARSHIP AND LEADERSHIP PROGRAMME 
A University of Oxford közzétette az Institute for Strategic Dialogue (ISD) által finanszírozott 
Weidenfeld egyetemi ösztöndíjak pályázatára szóló felhívását a 2010-11-es tanévre. Az 
ösztöndíjak kiemelten fontos földrajzi területeken a jövő vezetőinek a képzését kívánják 
elősegíteni. Az ösztöndíjról a University of Oxford ad további részletek: 
http://www.admin.ox.ac.uk/studentfunding/scholarship_profiles/weidenfeld.shtml 
Pályázati jogosultság: Kelet-Európa, Közép Ázsia, Közel-Kelet és Észak-Afrika országai és 
Oroszország állampolgárságával rendelkező egyetemi alapképzési diplomát szerzett diákjai. A 
felhívás tételes felsorolást ad a pályázatra jogosult országokról, melyben szerepel 
Magyarország is. 25 – 30 nyertes pályázó kiválasztása valószínűsíthető. 
A képzés: Az ösztöndíjat elnyerők teljes-idős képzésben vehetnek részt a University of Oxford 
megfelelő intézményében. A pályázatokat bármely szakmai területre be lehet nyújtani.  
Az ösztöndíj: Az ösztöndíj keretében az ISD az egyetemnek közvetlenül kifizeti a tandíjat, 
valamint a megélhetési költségekre (tájékoztatásul: a 2009-10-es tanévre ez GBP13,500/tanév 
összeg volt) ad fedezetet. 
A pályázatok beadási módja és formája: A pályázatokat a University of Oxford-hoz 
(http://www.ox.ac.uk/admissions/postgraduate_courses/) megjelölve a kívánt kurzust és 
jelölve, hogy Weidenfeld ösztöndíjas jelentkezésről van szó és az Institute for Strategic Dialogue 
(ISD)-hoz (Weidenfeld Scholarship Questionnaire for entry to Oxford in 2010/11) egyidejűleg 
kell benyújtani postai vagy elektronikus úton.  
Személyes meghallgatás: Az előszelektált pályázók döntés előtti meghallgatására 2010. 
áprilisában Oxfordban kerül sor. 
Beadási határidők: A pályázati határidő: 2010. január 8. orvostudományi és filozófiai tárgyban 
és 2010. január 22. minden egyéb tantárgy esetében.  
Döntés: 2010. május. Az eredményeket a University Oxford honlapján teszik közzé.  
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 SCHOLARSHIP IN KOREA 
The Korea Institute of Science and Technology (KIST) was established in 1966 under the 
auspices of Korean and US governments. The mission of KIST was to assume a central role as 
the first comprehensive research agency for the promotion of the nation’s economic growth 
and the modernization of engineering fields. It has since developed into the foremost R&D 
organization and the foundation of technological development in Korea. KIST, with its 
accumulated knowledge and experience, now aims to become one of the world's top ten 
research institutes by the year 2010. In keeping with that vision, KIST is proud to open the 
International R&D Academy. Since 1990, KIST has produced more than 848 professionals with 
M.S. and Ph.D. degrees through KIST-Academia Collaborative Education Program, which is 
carried out in partnership with prominent universities in Korea. KIST has also continuously 
developed and provided training programs for professionals in close collaboration with the 
Korean Ministry of Environment, the Korea Industrial Technology Association (KOITA), the Korea 
International Cooperation Agency (KOICA), and other organizations. With such diverse 
experience in research and education accompanied by superior researchers, state-of-the-art 
equipment, and an abundance of funds, KIST aims to offer international educational programs 
that will produce high-quality professional human resources. Such professionals can lend their 
experience and expertise in the development of industrial technology in developing countries. 
Those who complete this educational program will be ready to immediately contribute to the 
industrial development of their respective countries. KIST will provide a tutorial system in which 
the educational process produces individuals with not only knowledge but also actual 
research experience. Such a system is available through close cooperation between industry 
and the academy, which will provide unique educational programs for the training of 
professionals needed in the technological advancement of developing countries. KIST will 
ensure the fulfilment of the individual’s aim, to be at the forefront of technological 
development, and to meet the fierce challenges of the 21st century. Those with the vision and 
enthusiasm are welcome to join the International R&D Academy for a bright future and a 
better society! 
English is the language used throughout the whole training course. 
Lectures to be attended: Along with studies relating to the scholarship awardees/major, 
students are required to attend the following lectures to enhance their understanding of 
Korea: Korean language, Korean culture, advanced English course, R&D management, and 
Information Technology. Requirements for graduation: The Awarding of the respective degrees 
is decided on the basis of the results of individual research and performance in the oral 
examination of his/her dissertation for the final board assessment. The candidate for Ph.D. 
degree is required to publish at least one paper in an internationally renown academic 
journal. The candidate for a master's degree is required to publish at least one paper in an 
academic journal. The awarding of an M.S. degree is decided on the basis of the candidate's 
performance in the course of his/her dissertation. An international journal publication is not 
mandatory. Students, who did not submit official English test scores when they were admitted, 
must submit the TOEFL score before graduation. Fulfilment of two Korean classes (including 
class offered during orientation) is required. Fulfilment obligations consist of either class 
attendance (a minimum of 75%) or passing the test. Period: In general, it is expected that the 
candidate will complete the course within 2 years for M.S. degree and 3-4 years for Ph.D. 
degree. Financial aid: The scholarship awardees will be provided with a monthly stipend 
800,000 Korean won (around US $800) for Master, and 1,100,000 Korean won (around US 
$1,100) for Ph.D. programs throughout their study. No tuition or registration fees are charged. 
Application: All applicants should keep in mind the admission timetable in IRDA as follows.  
Applications for the IRDA program will be accepted twice annually. Admission periods are for 
both the Fall and Spring semesters. The current deadlines are as follows: for Fall Semester: by 
April 15, for Spring Semester: by October 15. 
Applicants are strongly recommended to submit their application package before the 
application deadline. The admission approval notification is made no later than 30 days 
before the beginning of the semester. Faculties: Future Technology, Materials Science & 
Technology **Systems Technology, Environment & Process Technology, Life Sciences  
Website: http://irda.kist.re.kr or g.szokol@eik.bme.hu (Dr. Szokol György ügyv. főtitkár, Magyar-
Koreai Műszaki Együttműködési Központ Alapítvány) 
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ANNOUNCEMENT OF INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAMS AT WASEDA UNIVERSITY  
Website: http://www.waseda.jp/cie/index.html  

MÖB - RÖVID IDŐTARTAMÚ OLASZORSZÁGI KUTATÓI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK  
Honlapok: http://www.scholarship.hu/osztondij.php?id=10734 , és =10733 

RITSUMEIKAN UNIVERSITY – HOST UNIVERSITY RECOMMENDATION SCHOLARSHIP 2010 
Websites: 
http://www.ritsumei.ac.jp/eng/international_programs/grad_programs/scholarship_info/appli
cation.shtml OR http://www.ritsumei.jp/grinfo/HURS-gudeline.html 

CEEPUS 
A tavaszi szemeszterre a CEEPUS hallgatói mobilitás pályázati határideje freemoverként: 2009. 
november 30. A pályázatokat on-line rendszerben kell feltölteni a Központi CEEPUS Iroda 
honlapjára http://www.ceepus.info). A pályázat elkészítésének lépései a Mobilitási pályázatok 
beadásának módja menüpontban találhatók. 
 

e8 SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT SCHOLARSHIP PROGRAMME  
 The e8 Sustainable Energy Development Scholarship Programme 
Established in 2001 to support outstanding students in advanced studies of 
sustainable energy development, the e8 Scholarship Programme offers two-year scholarships to 
Masters and Post-Doctoral students These scholarships were made available to 

outstanding students from developing countries and economies in transition, for a period of up 
to two years at the Masters and Post-Doctoral levels (Doctoral scholarships were not included 
owing to the much longer time frame for studies at this level.) Education for Sustainable Energy 
Development (ESED) was selected by the e8 as the theme for the 2004-2005 Chairmanship 
Year. The year 2005 marked the start of the UN Decade for Education and thus constituted an 
opportunity for e8 leadership and profile in the area of education with a focus on sustainable 
energy development. An e8 report on ESED in Africa, Asia and Latin America provide the 
background for this selection. In 2004, the Scholarship Programme was evaluated and a 
comprehensive assessment of options for supporting ESED was prepared. The e8 members 
decided to establish a five-year Programme of Action, consisting of the following 
programmes: ESED Scholarship Programme, Network of Scholars, Internships  
Scholarship programme: The purpose of the e8 scholarship is to support outstanding students 
pursuing advanced studies in sustainable energy development and to encourage meaningful 
contributions to the collective body of knowledge about this subject. 
The e8 considers an outstanding student to be one 

• who graduates with excellent grades in the top 20% of her/his class  
• who is determined to advance her/his knowledge and understanding  
• who has a history of community involvement  
• who is committed to sustainable energy  
• who is committed to return and contribute to her/his home country  

To be eligible to apply for this scholarship, students must 
• plan to undertake studies at the Masters level or Post-Doctoral level in areas directly 

related to sustainable energy development 
  be citizens of the developing countries and territories identified for OECD official 
development aid in the DAC List of ODA Recipients effective as of 2006  

Scholarships of US$ 23,000 per year for up to two years are offered for Masters level students.  
Scholarships of US$ 30,000 per year for up to two years are offered for Post-Doctoral students. 
Up to two Post-Doc and ten Masters scholarships will be awarded annually. 
Information and the application form can be obtained online by clicking on this link to the  
Application Forms page or from the e8 General Secretariat, 505 de Maisonneuve blvd, Lobby  
Montreal, Quebec, Canada H3A 3C2, Canada, or +1 (514) 392-8876 (tél), +1 (514) 392-8900 
(fax) or by e-mail. Applications for the Post-Doctoral programme must be received by the e8 
General Secretariat by December 4, 2009. Applications for the Masters programme must be 
received by March 19, 2010. Website: http://www.e8.org/index.jsp?numPage=79  
 
 
 



              NEMZETKÖZI HÍRLEVÉL                                                  2009. NOVEMBER 30. 7
 
L’Association e8 
Créée en 1992 au Canada, l’association e8 est une instance internationale qui, à l’image du G8, réunit les 
présidents des plus grandes compagnies d’électricité du monde. 
Ses membres sont : Hydro-Québec et Ontario Power Generation (Canada), EDF (France), ENEL (Italie), Kansai 
Electric Power et Tokyo Electric Power (Japon), American Electric Power et Duke Energy (Etats Unis), JSC "RusHydro" 
(Russie) et RWE AG (Allemagne). Chaque compagnie membre est dédiée à l'utilisation des méthodes de 
production de l'électricité efficaces et saines pour l'environnement et considère la protection de l'environnement 
comme un facteur déterminant pour le développement durable. Réunies dans le cadre de l'association E8, elles 
ont identifié un premier objectif commun: de jouer un rôle actif dans la protection de l'environnement global,  et 
de promouvoir la production et l'utilisation efficace de l'électricité. e8 joue un rôle actif dans l’évolution mondial du 
marché de l’électricité pour garantir un développement durable : - elle organise des débats sur tous les sujets relatif 
à l’électricité et joue un rôle politique ; - elle diffuse information et expertise sur l’efficacité énergétique et les 
utilisations de l’électricité notamment pour accompagner le développement des PVD. e8 General Secretariat, 
Adresse : 505, boul. de Maisonneuve West, Lobby, Montréal (Québec) H3A3C2, Canada, Tel : +1-514-392-8876, Fax : 
+1-514-392-8900, Courriel : e8generalsecretariat@hydro.qc.ca, Site Internet : http://www.e8.org, 
http://www.riaed.net/spip.php?article868  
 
 

VERSENYFELHÍVÁS 
19. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2009/2010-es tanév) 

Találd fel magad! 
Kik indulhatnak? − Egyénileg vagy kétfős 
csapatba szerveződve pályázhat minden 
1989. október 1. és 1996. augusztus 31. 
között született fiatal. Egyetemisták, 
főiskolások közül csak elsőévesek vehetnek 
részt a versenyen, akkor, ha a munkájukat 
az egyetem, főiskola megkezdése előtt 
végezték. Pályázhatnak határon túli 
magyar fiatalok is. 
Mit lehet nyerni?: I. díj: (max. három) havi 30 
000 Ft-os ösztöndíj egy évig, II. díj: (max. 
három) havi 20 000 Ft-os ösztöndíj egy évig, 
III. díj: (max. négy) havi 10 000 Ft-os 
ösztöndíj egy évig a fiatalok szakmai, 
tudományos továbbfejlődésének 
támogatására. A legfiatalabb díjazott 
megkapja a Siemens Zrt. 100 000 Ft-os, 
egyösszegű Junior Ösztöndíját is. A legjobb 
pályamunkát beadott határontúli pályázó 
a Magyar Innovációs Szövetség 
egyösszegű, 100 000 Ft-os ösztöndíját kapja 
meg. Az első és második helyezett fiatalok 
által kijelölt egy-egy tanár (vagy konzulens) 
egyszeri 100 000 Ft-os ösztöndíjban részesül. 
Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs 
Tehetségkutató Verseny 1-3. helyezettjei a 
felsőoktatási intézmények döntése alapján 
25 többletpontot kaphatnak a felvételi 
eljárás folyamán. A legjobb három 
pályázat lehetőséget kap 2010. szeptember 
24-29. között Lisszabonban, az Európai Unió 
által, rendezendő “Fiatal Tudósok 
Versenyén” való részvételre, ahol további 
értékes pénz- és különdíjakat lehet nyerni 
(3500-7000 euró). 
Mivel lehet nevezni? − Pályázni lehet műszaki, 
környezetvédelmi, természettudományi, 
valamint matematikai területről bármilyen 
innovatív alkotással, találmánnyal, kutató 
vagy fejlesztő munka eredményével. A 
versenyen bármilyen egyéb versenyre vagy 

pályázatra készített pályamunkával, ill. 
műszaki alkotással is részt lehet venni. 
Hogyan kell jelentkezni? − A kidolgozandó 
téma vázlatát legfeljebb 2 gépelt oldal 
terjedelemben, lezárt borítékban kell 
benyújtani 3 példányban, levélben vagy 
személyesen 2010. január 6-án, 15 óráig 
beérkezően. A borítékra rá kell írni: 
„INNOVÁCIÓS VERSENY”.  
A nevezésnek tartalmaznia kell: a 
kiválasztott kutatási vagy fejlesztési témát, a 
megoldásra irányuló javaslatot, az elérendő 
célt, a konkrét megvalósítás módját, 
továbbá: a résztvevő(k) nevét, születési 
időpontját, lakcímét, telefonszámát, e-mail 
címét, nyelvtudását; iskolájának 
(munkahelyének) nevét, címét és 
telefonszámát; a konzulens, vagy felkészítő 
tanár nevét, címét és telefonszámát.  
Kik döntenek? − A pályázat elfogadásáról a 
tudományos vagy műszaki cél, ill. színvonal 
és a kidolgozhatóság figyelembevételével 
határoz a bírálóbizottság. A döntésről 
minden pályázó értesítést kap 2010. február 
3-ig. 
Hogyan tovább? − Az I. fordulóban 
elfogadott pályázatok tudományosan 
megalapozott, részletes kidolgozását, ill. a 
fejlesztés eredményét 2010. május 3-án, 15 
óráig beérkezően kell beküldeni a verseny 
titkárságára. Csatolni lehet a bemutatást 
elősegítő saját készítésű modelleket, 
műszaki megoldásokat, kísérleti 
berendezéseket. 
Mit értékelnek? − A probléma 
megközelítésének eredetisége és 
kreativitása; a kidolgozás alapossága, ill. 
tudományos értéke; az írásos anyag, ill. 
műszaki alkotás (vagy modell) színvonala, ill.  
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az elkészített eszköz működőképessége; a 
projekt befejezettsége (koncepció, 
konklúzió) és hasznosíthatósága; az 
eredmények világos értelmezése. 
Egyéb tudnivaló? − A legjobb munkákat a 
pályázók a Duna TV „Heuréka, 
megtaláltam” c. külön-műsorában 
személyesen mutatják be. A bemutatásra 
alkalmas pályaműveket kétnapos kiállításon 
tekinthetik meg az érdeklődők 2010. 
júniusában, a Millenáris Parkban, a Csodák 
Palotájában. Az ünnepélyes díjátadásra a 
kiállítás megnyitóján kerül sor.  
A pályázatok kidolgozását vállalatok, 
intézmények anyagilag támogathatják. A 
verseny szervezői biztosítják a 
nyilvánosságot a támogatások elnyerése 
érdekében, ill. közreműködnek az indokolt 
költségek megtérítésében.  
A projekt a Nemzeti Kutatási és 
Technológiai Hivatal főtámogatásával  

 
valósul meg.  
A verseny támogatói: Oktatási és Kulturális 
Minisztérium, Iparfejlesztési Közalapítvány, 
Puskás Tivadar Közalapítvány, Magyar 
Telekom Nyrt., GE Hungary, Sanatmetal Kft., 
Ericsson Magyarország, GRP Plasticorr Kft. 
Magyar Szabadalmi Hivatal, MTESZ, Siemens 
Zrt., EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Richter 
Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., 77 Elektronika 
Kft., Innomed Medical Zrt., Covent Tőke 
Befektető Zrt., ÉSZT, MKB Bank Nyrt. 
Médiatámogatók: Duna TV, Világgazdaság, 
Csodák Palotája. 
A pályázatok beérkezési helye (a 
pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet): 
Magyar Innovációs Szövetség - 1036 
Budapest, Lajos u. 103.; tel.: 453-6572, fax: 
240-5625; e-posta: 
innovacio@innovacio.hu; részletes felhívás: 
www.innovacio.hu; A verseny titkára: Riba 
Nikolett, marketing menedzser. 

 
 

TÁJÉKOZTATÁS 
 Az államközi egyezmények alapján a Magyar Ösztöndíj Bizottsága eljárásán keresztül 

Egyetemünk 2009-2010 es tanévben is fogad 5 fő külföldi hallgatót Romániából, 
Izraelből, Franciaországból. 

 

 Lezajlott a 2008/09-es tanév CEEPUS szerződésének pénzügyi és szakmai beszámolója: A 
mobilitási keretfelhasználás a következőképpen alakult: Dr. Simon Vilmos egy. tanár 
(Gép- és Terméktervezés Tanszék), Dr. Szalay Tibor egy. docens (Gyártástudomány és -
technológia Tanszék)  7 oktatót, 3 PhD hallgatót és 1 BSc hallgatót fogadott a Rijekai 
Műszaki Egyetemről valamint a Novi Sadi Egyetemről. Szepesváryné Dr. Tóth Klára egy. 
tanár (Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék) 1 oktatót fogadott a Pardubicei 
Egyetemről. 

 

 Egyetemünk a 2004-ben GTK Környezetgazdaságtan Tanszék által kezdeményezett a 
Paris-Sorbonne-Université IV. intézménnyel kötött megállapodást újabb 5 évre 
meghosszabbította. A megállapodás a Terület és Településfejlesztési szakírányú 
továbbképzési szak ill. Urbanisztika és Területfejlesztési szakdiplomás képzésben történő 
együttműködést rögzíti.  

 

 Bécsi hallgatói mobilitás: Egyetemünk 5 hallgatója (3 fő: ÉPK, 1 fő VBK, 1 fő TTK) a TU 
Wien és a BME között hosszú évek óta fennálló szerződés keretében részképzését kezdte 
meg 2009. október 1.-jétől Bécsben. A kinttartózkodás pénzügyi feltételeit részben a TU 
Wien és a Peregrinatio Alapítvány biztosítja, valamint hallgatóink sok segítséget kapnak 
a bécsi Collégium Hungaricum Intézet munkatársaitól is. 

 

 Egyetemünk az amerikai Vanderbilt University (Nashville, TN) intézménnyel hallgatói 
csereegyezményt kötött. A megállapodással az államilag támogatott alapképzéses 
hallgatók számára nyílik meg a maximum négy szemeszteres áthallgatás. 

 
 
 
 
 

 

További információkért a Nemzetközi Hírlevél szerkesztőihez fordulhatnak 
Csikota Mária  

:12-56 
mcsikota@mail.bme.hu 

Marositsné Moldvay Rita 
: 37-64 

moldvay@mail.bme.hu 
 
 


