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NEMZETKÖZI ESEMÉNYEK  

 

FEBRUÁR 25.-28. 
Dr. Moson Péter nemzetközi 
rektorhelyettes Ciprusra 
látogatott ahol részt vett a 
Nicosiában megrendezett 18. 
nemzetközi oktatási vásáron, 
amelyen nagyszámú brit, 
főként gazdasági képzési 
kínálatú egyetemek és 
jelentős, leginkább orvosi 
szakirányú kelet-közép 
európai (bolgár, cseh, 
lengyel, magyar, román, 
szlovák) egyetemek 
képviseltették magukat.  
Intézményi együttműködési 
egyeztetések mellett a 
kiállítás házigazdájával 
Andreas Demetriou oktatási 
és kulturális miniszterrel is  
találkozott.  
MÁRCIUS 3.-6. 
Dr. Moson Péter 
rektorhelyettes,  
valamint  Bagaméri 
Zsuzsanna nyelvtanár (Újlatin 
Nyelvi Csoport) Bukarestben 
részt vett az AUF (Agence 
Universitaire de la 
Francophonie - Franciául 
Oktató Egyetemek 
Világszövetsége) regionális, 
kelet-közép európai, 
konferenciáján (Conférence 
régionale sur l’enseignement 
du et en français 
en contexte universitaire, en 
Europe centrale et orientale).  
Az AUF megalakulása 50. 
évordulós 
ünnepségsorozatához  
szorosan kapcsolódó  
konferencia, a mintegy 15 
ország 52 egyetemét, francia 
tagozatokat és nyelvi 
tanszéket is képviselő 
résztvevővel a Bernard 

Cerguiglini  által vezetett 
soros négyéves rektori ciklus 
programjának végrehajtási 
szakaszáról szólt. Ennek főbb 
elemei: többnyelvűség, 
frankofónia, regionalizáció 
(decentralizáció).  

 
AUF-BECO Plenáris ülés 

MÁRCIUS 9. 
A veszprémi Pannon Egyetem 
nemzetközi igazgatóságának 
meghívására a Corvinus 
Egyetem, az ELTE, a Szent 
István Egyetem és a BME 
nemzetközi igazgatói és 
munkatársaik társaságábn 
Dvorszki László nemzetközi 
igazgató és Csikota Mária 
NTCS referens megbeszélést 
folytattak az „egyetemek 
nemzetközibbé tételének 
elősegítése” témában. Az 
apropót az ilyen témájú EU 
kezdeményezések, és az 
ezzel összefüggő mobilitás 
támogatás – „Youth on the 
move” program – 
szolgáltatták. Több 
nemzetközi téma mellett – 
külföldi hallgatók, erasmus 
részvétel stb. – részletesen  
megvitatásra került a 11  
egyetem nemzetközi 
rektorhelyettesei által 
egyöntetűen támogatott 
„közös nemzetközi 
megjelenés” kérdéskörének 
nemzetközi egységeket érintő 
vonatkozásai. Az ELTE 

írányításával ez utóbbíról szóló 
közös megállapodás tervezete 
a közeljövőben születik meg a 
felek között.  
MÁRCIUS 10. 
Dr. Vajta László innovációért 
felelős rektorhelyettes –  
Dr. Tömösközi Sándor egyetemi 
docens, a kutatóegyetemi 
program szakmai vezetője, 
illetve Dvorszki László igazgató 
társaságában – tárgyalt az 
EATON Corporation 5 fős 
delegációjával. A térségben 
kutatóintézet létrehozását 
tervező sokoldalú 
energiagazdálkodási vállalat 
delegációja elsősorban a 
villamosmérnöki és informatikai 
témák iránt mutatott kifejezett  
érdeklődést, emellett 
beszámoltak USA, Európa és 
Ázsia írányába terjedő K+F+I 
tevékenységeikről. Számukra 
érezhetően a legfontosabb 
kérdés az volt, hogy 
Egyetemünk tudja e biztosítani – 
szükséges számban és 
minőségben – a projekt által 
igényelt kutatói létszámot. A 
konkrét helyszíni döntést 
megelőzően a vállalati 
szakemberek a régióban a 
Prágai Műszaki Egyetemre is 
ellátogatnak. A tárgyaláson az 
ITDH is képviseltette magát. 
 

MÁRCIUS 17. 
Dvorszki László igazgató a 
Tempus Közalapítvány kérésére, 
intézmény bemutatásra, 
török felsőoktatási delegációt 
fogadott.                                     
MÁRCIUS 23. 
Dr. Moson Péter 
rektorhelyettes és Dr. Kiss Bálint 
francia nyelvű képzés                
koordinátora fogadta a           → 
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↓ kapcsolatfelvétel céljából 
Egyetemünkre látogatott 
Pierre Abeillet, 

az École Supérieure 
d'Ingénieurs en Électronique 
et Électrotechnique(ESIEE)  

párizsi informatikai 
magánegyetem 
nemzetközi igazgatóját.             ■ 

 
 
 
 

 

Megújításra került a japán Osaka University - BME általános 
együttműködési megállapodás és a kölcsönös 
tandíjmentességen  nyugvó hallgatói mobilitási 
megállapodás: 
 

Memorandum on Academic Cooperation. 
Memorandum on Student Exchange between Budapest 
University of Technology and Economics (BME) and Graduate 
School of Engineering and School of Engineering, Osaka 
University.  

 

A japán egyetem  a térség egyik kiemelkedő egyeteme, a QS World University Rankings 2010 
szerint a világ rangsorban a 49. helyet foglalja el, idén ünnepli fennállásának 80. évfordulóját. 
Résztvevő Karok: ÉMK, GPK, ÉPK, VBK, VIK, KSK, TTK. 
Honlap: http://www.osaka-u.ac.jp/en 
 
 
 

A Francia Egyetemek Világszövetsége (AUF - Agence 
Universitaire de la Francophonie) bukaresti Kelet-Közép 
Európai Irodája (BECO - Bureau Europe centrale et 
Orientale) az alábbi ösztöndíjfelhívásokra hívja fel a 
figyelmet. 
 
Bourses de doctorat 2011/2012 
- sont éligibles les doctorants inscrits ou en activité dans les 
universités membres de l'AUF en BECO 
- tous les domaines disciplinaires sont concernés par cet appel à candidatures  
- la candidature se fait obligatoirement et exclusivement en ligne. 
 
Bourses de stage professionnel 2011 
- cet appel à candidatures n'est plus réservé aux filières francophones soutenues par l'AUF 
- sont donc éligibles tous les étudiants inscrits dans les universités membres AUF dans l'avant 
dernière années d'études (niveau licence oumaster) 
 
Bourses de contribution à  manifestations scientifiques 
- les Doctorants qui présenteront des communications à l'occasion de manifestations scientifiques 
francophones sont désormais éligibles, en plus des enseignants / chercheurs des universités de la 
région. 
 
Honlap: http://www.auf.org/regions/europe-centrale-orientale/appels-d-offres/ 
 
 

Elérhetőség :  
Mme Mihaela CODREANU 
Chef de projet Mobilités 
Agence universitaire de la Francophonie 
Bureau Europe Centrale et Orientale 
1, Schitu Magureanu, 050025 Bucarest 
Roumanie, Tél : +40 21 31 21 276 
Tpie : +40 21 31 21 666. 

 
 
 
 
 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
MEGÁLLAPODÁS 
MEGÚJÍTÁSA 

AUF - BECO 
ÖSZTÖNDÍJAK 
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CEMAGREF (L’institut de recherche en sciences et 
technologies pour l'environnement) 
Környezetvédelmet szolgáló  Tudományos és Technológiai 
Kutatások Intézete 
Jelentkezési határidő: 2011. május 16. 
Az intézet elsősorban a környezet állapotát érintő 
tudományos és technológiai kutatásokra szakosodott 
költségvetési kutatóhely, tevékenysége során érinti többek 

között a természetes vizeket és vízi ökoszisztémákat, a szennyvízkezelést és szilárd (elsősorban 
háztartási) hulladék-gazdálkodást valamint a mezőgazdaság környezetvédelemmel kapcsolatos 
területeit. Nemzetközi kapcsolatai igen sokrétűek és gyakorlatilag a világ minden területét érintik, 
Európán belül pedig meghatározó szerepük van a PEER-programban. Központja a párizsi 
agglomeráció déli részén található Antony-ban van, további kutatóhelyei megtalálhatók az 
alábbi városokban: Nogent-sur-Vernisson, Rennes, Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, Bordeaux, 
Montpellier, Aix-en-Provence. 
2011. évi doktori ösztöndíjak területetei: 

• Technológiai innováció a fenntartható mezőgazdaságban és a környezetvédelemben 
(INSPIRE) 

• Struktúrák, eljárások, áramlási rendszerek, energia (SPEE) 
• Víz- és hulladék-kezelési technológiák és eljárások (TED) 
• Környezetvédelmi modellek, információs rendszerek életképes környezetgazdálkodási 

eljárások (MOTIVE) 
• Vízi ökoszisztémák minősége és ökológiai helyreállítás (QUASARE) 
• Biológiai és ökológiai válaszok a vízszennyezésre: ökotoxikológia és bio-indikátorok (BELCA) 
• A víz körforgásához kapcsolódó kockázatok és veszélyhelyzetek (ARCEAU) 
• Hirtelen bekövetkező eseményekhez kötődő, a vízi műtárgyakkal összefüggő biztonsági 

kérdések (RIVAGE) 
• Vízkészlet-gazdálkodás, vízhasználat, ehhez kapcsolódó szolgáltatások és hatásaik (GEUSI) 
• Integrált környezetgazdálkodási bemutató és információs rendszerek (SYNERGIE) 
• Szárazföldi ökológiai rendszerek: dinamika, sebezhetőség és tervezhetőség (SEDYVIN) 
• Területfejlesztés és multifunkcionális mezőgazdaság (DTAM) 

Doktori témák: http://www.cemagref.fr/sciences-et-technologies/theses/contrats-de-theses-
2011/les-sujets-prioritaires 
A feltételek és a letölthető jelentkezési lap elérhető az alábbi címen: 
http://www.cemagref.fr/sciences-et-technologies/theses/contrats-de-theses-2011  
A doktorandusz a Cemagref-fel három évre szóló határozott idejű szerződést köt, erre az időre 
társadalombiztosítási ellátásra is jogosultságot szerez, a havi illetménye bruttó 1852,11 EUR. A 
jelentkezőnek MSc vagy ezzel egyenértékű diplomával kell rendelkeznie a szerződés aláírásának 
pillanatában.  

• a jelentkezőknek fel kell venniük a kapcsolatot a meghirdetett témák témavezetőivel, 
valamint le kell tölteniük a jelentkezési lapot, 

• a kész pályázatot valamint annak mellékleteit (végzettséget igazoló dokumentumok 
valamint a személyazonosságot bizonyító dokumentumok másolata) a témavezetőhöz kell 
eljuttatniuk 2011. május 16-ig, 

• a bizottsági bírálat időpntja: 2011. júniusa, 
• a pályázók kiértesítése: 2011. júliusa,  
• doktori cselekmény kezdete: 2011. december 1. 

A doktoranduszok jogait és kötelességeit, valamint a doktoranduszi szerződéssel kapcsolatos 
követelményeket a „Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des 
établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche” (NOR: ESRH0908292D) 
jogszabály tartalmazza.  
Honlap: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020552499 
&dateTexte=&categorieLien=id  
 

 

CEMAGREF DOKTORI 
ÖSZTÖNDÍJAK 
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A Balassi Intézet, MÖB Irodája felhívja a figyelmet a kanadai 
Alberta Egyetem / The Wirth Institute for Austrian and 
Central European Studies /ösztöndíjára.  
Honlap: http://www.scholarship.hu/Egyébösztöndíjak/ 
tabid/77/language/hu-HU/Default.aspx 
 
 

 
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.  
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 
További információ: www.fulbright.hu 

 
 

Együttműködésben a Támpont Irodával az NTCS Iroda 
március havában a National University of Singapore 
intézménybe hallgatói cseremegállapodás keretében a 
2011/12-es akadémiai évre 1 fő GTK-s és 1 fő VIK-es hallgató 
pályázatát küldte ki, míg a japán Osaka Universityvel aláírt 
hallgatói cserére egy fő építőmérnök hallgató jelölésére 
került sor szintén a 2011/12-es akadémiai évre.  
 

 
 
Átmeneti ideig a szállodaláncok „corporate” típusú 
egyezményeken nyugvó szállodai szobaárai  
a következő linken érhetőek el: 
http://www.nemzig.bme.hu/nki/szalloda/szalloda.html 
 
 
 
 

 
 

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. 

 

MÖB IRODA 
KANADAI ÖSZTÖNDÍJ 

NTCS 
MOBILITÁSI ADATOK 

 

SZÁLLODAI 
MEGÁLLAPODÁSOK 
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A KTH Nemzetközi és Tudományos Csoport a Magyar 
Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodájával közösen 
figyelmükbe ajánlja a Magyar Kongresszusi Iroda 
Konferencia Nagyköveti Program 2011 című felhívását.  
A program célja, hogy szakmailag és anyagilag támogassa 
azon intézmények nemzetközi tudományos konferenciáit, 
amelyek kulturális, gazdasági, és nem utolsósorban 
turisztikai szempontból hozzájárulnak az ország 
vonzóképességének növeléséhez.  
Természetesen az általános önerő biztosítása mellett, a 
pályázaton keresztül a rendezvényhez kapcsolódó rendszeresen jelentkező kiadások (mint pl. 
utiköltség, marketing költségek) 80 % ának finanszírozása is lehetővé válik. Hangsúlyos részvételi 
feltétel, hogy kizárólag még el nem nyert és még el nem döntött helyszínű rendezvény 
megszervezésére lehet pályázni, amelyeken a külföldi résztvevők aránya minimum 40%. 
A kiíró elérhetőségei, illetve a letölthető pályázati dokumentáció helye: 

Magyar Turizmus Zrt.  
Magyar Kongresszusi Iroda 
Ferenczy Anikó igazgató 

Tel: 36-1-488-8718 
E-mail: ferenczy@itthon.hu 

H-1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 
www.itthon.hu  
www.hcb.hu 

 
 

Minden érdeklődőt ezúton hívunk a Tempus Közalapítvány 
által szervezett műhelykonferenciára, amelynek témája a 
felsőoktatási intézmények hallgatói szolgáltatásai és a magyar 
felsőoktatás nemzetköziesedési eredményeinek, 
nehézségeinek, tapasztalatainak bemutatása.  
A konferencia támogatója a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és 
az Európai Bizottság. 
A konferencia címe:  
Nemzetköziesítés és hallgatói szolgáltatások a magyar 

felsőoktatásban – kutatási eredmények 
Időpont és helyszín:  
2011. április 19., kedd, 09:30h-17:30h, Hotel Benczúr, Budapest, VI. kerület, Benczúr u. 35. 
További információk: Tempus Közalapítvány, H-1093, Budapest, Lónyay u. 31., Tel: 06-1-237-1300 
Honlapok: www.tka.hu; www.oktataskepzes.tka.hu; www.bolognafolyamat.hu  
 

 

*** 
 
 
 

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 

Csikota Mária  
: 463-1256 

csikota.maria@ 
kth.bme.hu 

Dvorszki László 
igazgató  
: 463-2271 

dvorszki.laszlo@ 
kth.bme.hu 

Marositsné Moldvay Rita  
: 463-3764 

moldvay.rita@ 
kth.bme.hu 

Ozsváthné Benkó Rita 
EHB/DT és TDK titkárság 

: 463-1213 
benko.rita@ 
kth.bme.hu 

 

MAGYAR TURIZMUS ZRT 
MAGYAR KONGRESSZUSI 
IRODA  
FELHÍVÁSA 

 

TEMPUS 
KÖZALAPÍTVÁNY 
MŰHELYKONFERENCIA 


