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NEMZETKÖZI ESEMÉNYEK 
 

JANUÁR 6. 
Dr. Moson Péter nemzetközi 
rektorhelyettes Dvorszki László 
nemzetközi igazgató 
társaságában fogadta a japán 
Tohoku University elnöki 
delegációját. A BME részéről a 
Gépészmérnöki kari 
anyagtudományokat Ginsztler 
János professzor (Anyag-
tudomány és Technológia 
Tanszék), míg a Vegyészmérnöki 
és Informatikai Kart a Japánban 
hosszabb időt eltöltött Szilágyi 
András csoportvezető, 
egyetemi adjunktus (Lágy 
Anyagok Kutatócsoport, Fizikai 
Kémiai és Anyagtudományi 
Tanszék) képviselte. A találkozón 
Japán harmadik 
legtekintélyesebb egyetemének 
vezetősége kifejtette, hogy 
prioritásuk egyetemük 
nemzetközi jelentőségének 
növelése. E célból, külön 
figyelmet szándékoznak 
fordítani a közép-európai 
régióra, fontos szerepet szánva 
Egyetemünknek mind a K+F, 
mind az oktatás területén. 
Tavaszig várhatóan 
megszülethet a két egyetem 
közötti K+F együttműködési 
szakterületi egyeztetés további 
karok bevonása mellett. 
JANUÁR 6. 
Hagyományosan 
megrendezésre került az 
újévi fogadás, amelyet számos  
diplomáciai képviselet  
megtisztelt jelenlétével. 
Vendégeink voltak: 

Márton Krisztina 
környezetvédelmi és 
tudományos munkatárs 
(NSzK Köztársaság 
Nagykövetsége), Csémy 
Tamás kereskedelmi 
tanácsos (Cseh 
Köztársaság 
Nagykövetsége), Mr. 
Mohamed Ibrahim 
Mohamed Mady 
harmadtitkár (Egyiptomi 
Arab Köztársaság 
Nagykövetsége), Mr. Raitis 
Ādamsons harmadtitkár 
(Lett Köztársaság  
Nagykövetsége),  
Mrs. Szilvia Molnar első titkár 
(Horvát Köztársaság 
Nagykövetsége),  
Mr. Didier Hagenauer 
tudományos és egyetemi 
együttműködési attasé 
(Francia Köztársaság 
Nagykövetsége), Mr. Jin 
Hur minisztertanácsos  
(Koreai Köztársaság 
Nagykövetsége), Mr. 
Sebastian Niklaus Köpp EU-s 
ügyekért felelős attasé 
(Svájci Államszövetség 
Nagykövetsége),  
Mr. Amamiya Yuji tanácsos 
(Japán Nagykövetség),  
Le Trong Ha másodtitkár 
(Vietnámi Szocialista 
Nagykövetség) 
JANUÁR 21. 
Dr. Péceli Gábor rektor 
fogadta Őexc. Ga 
asszonyt, a Kínai 
Népköztársaság o Jian  

budapesti nagykövetét. 
Nagykövetasszony 
beszámolt arról a felsőoktatást 
érintő kormányzati 
kezdeményezésről, amelynek 
célja, hogy a következő évtized 
végéig, 2020-ig Kína Ázsia 
elsőszámú képzési célponttává 
váljon. Ennek érdekében – 
számos kormány és tartományi 
ösztöndíjrendszeren keresztül, 
angol nyelvű oktatási programok 
kínálatával – 2020. végére – a 
külföldi hallgatói létszám 500.000 
főre történő növelését tűzték ki 
célul. A találkozón részt vett  
Dr. Moson Péter rektorhelyettes, 
Dvorszki László igazgató és  
Dr. Wang Qingnian, a Kínai 
Népköztársaság budapesti 
Nagykövetsége Oktatási 
Osztályának vezetője.  
JANUÁR 26. 
Dr. Moson Péter rektorhelyettes 
részt vett az Ausztrál Nagy-
követségen az „Australia Day” 
alkalmából adott fogadáson.  
JANUÁR 29. 
Tiszteletbeli meghívottként a 15. 
alkalommal megrendezett 
Mérnökbál idei külföldi vendége 
Prof. Václav Havlíček, a Prágai 
Műszaki Egyetem rektora volt.  
JANUÁR 31. 
A NTCS munkatársa Csikota 
Mária a Bécsi Műszaki Egyetemre 
2011. március 1-én részképzésre 
kiutazó 5 hallgatónknak tartott 
tájékoztató fórumot. Ösztöndjas 
hallgatók kari bontásban: 2 fő 
GTK, 1 fő ÉPK, 1 fő ÉMK, 1 fő VBK. 

 ■ 
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Sikeresen lezajlott a téli ösztöndíjas pályázati időszak az alábbi 
programokon belül (nyertesek kari bontásban):  
Suzuki Research Fellowship (VIK), Hokkaido University 
Presidents Fellowship (ÉPK), CEEPUS II Freemover (Beutazás: VIK 
Híradástechnika Tanszéke a Bécsi Műszaki Egyetem hallgatóját 
fogadja 5 hónapra. Kiutazás: 1 fő ÉMK-s hallgatónkat 4 
hónapra fogadja a bécsi University of Natural Resources and 

Applied Sciences. 1 fő GTK-s hallgatónkat a University of Warsaw fogadja.) 
FIGYELEM: 2011-2012-es tanévre szóló NUS Singapore és University of Technology, Sydney  
pályázatok kiírásai megtörténtek. Kiíró: TÁMPONT Iroda. Határidők: 2011. március 2. és 2011. április 7.  
 
Ösztöndíj-lehetőségek Párizsban, minden tudományterületen! 
A párizsi főpolgármesteri hivatal Párizs tudományos súlyának 
növelése érdekében 2003. óta minden évben számos külföldi 
kutatót fogad posztdoktori és szenior szinten annak 
érdekében, hogy a párizsi - költségvetési vagy önkormányzati 
szférába tartozó – laborok, kutatóhelyek egyikében dolgozva 
elősegítsék az adott intézmény nemzetközi kapcsolatainak 
erősítését. A K+F és innováció területéért felelős főpolgármester-helyettes tavalyi nyilatkozata szerint 
felismerve a tudásgazdaságba való befektetés abszolút szükségességét, Párizs megduplázta az erre 
fordítható forrás nagyságát. Azaz tavaly óta 1,75 millió eurónyi éves kerettel gazdálkodva évente 80 
kutató fogadására van lehetőség. A 2011-es pályázati fordulót Párizs városa meghirdette, a 
kizárólag elektronikus úton beadandó pályázatok beadási határideje 2011. március 11. éjfél 
A pályázati lehetőség minden tudományterület számára nyitott, az elsődleges bírálati szempontok: 
a jelentkező szakmai előélete, a beadott munkaterv tartalma és minősége, a fogadó labor 
minősítése. A határidőig beérkezett pályázatokat Párizs városának tudományos tanácsa bírálja el, 
az eredményeket a www.recherche.paris.fr honlapon a nyár folyamán teszik közzé, de 
természetesen a nyerteseket személyesen is értesítik. 
A jelentkezés feltételei: Az ösztöndíjak kétharmada posztdoktori, egyharmada szenior kutatók 
fogadását szolgálja. A posztdoktori kategória kritériuma az öt éven belül megszerzett PhD fokozat, 
az öt évnél régebbi szeniornak számít. Az ösztöndíj mértéke: 

- 3-12 hónapos tartózkodás esetében posztdoktori kategóriában havi nettó 2500 EUR, 
- 2-6 hónapos tartózkodásra szeniorok esetében havi nettó 3000 EUR. 

A párizsi tartózkodás idejére a város fedezi az általános betegbiztosítást. Az utolsó havi ösztöndíj 
átutalásának feltétele egy körülbelül 15 oldalas jelentés elkészítése és beadása (angol vagy francia 
nyelven). Az útiköltség fedezésére a jelentkező országának földrajzi elhelyezkedése alapján 
megállapított átalány szolgál, de a kifizetés előfeltétele a számla bemutatása. Szükség esetén a 
város segítséget tud adni a szálláskeresésben, de a szállás költségét az ösztöndíjasnak magának kell 
fedeznie. A párizsi tartózkodást 2011. szeptember elseje és 2012. február 28-a között kell/lehet 
megkezdeni. A fogadó laboratóriummal szembeni kitétel, hogy az Párizs közigazgatási területén 
működjön (azaz az ötjegyű irányítószám első két számjegye 75 legyen). 
A jelentkezőnek saját országában működő kutatóhelyhez kell kötődnie, ott kell dolgoznia és életvitel 
szerűen tartózkodnia. A Franciaországban élő vagy már korábban ott dolgozó kutatók nem 
pályázhatnak! Nem pályázhat továbbá, aki:  
1. más ösztöndíjat vagy bérjellegű jövedelmet kap(na) a megpályázott ösztöndíj időtartama alatt, 
2. a korábbi években már nyert ösztöndíjat Párizs városától. 
A pályázatnak világosan be kell mutatnia a fogadó és küldő intézmény közötti kapcsolatot, illetve 
be kell mutatni mindazon célokat és várt jövőbeni eredményeket, amiket a két kutatóhely a jelölt 
párizsi munkájához köt. Jelentkezni lehet franciául a következő oldalról elindulva: 
http://www.paris.fr/portail/pro/Portal.lut?page_id=9587&document_type_id=5&document_id=6761
9&portlet_id=23607. Az elektronikus jelentkezési lap kétnyelvű (angol/francia), így annak kitöltése 
nem okozhat különösebb problémát. 
Angol honlap: http://www.paris.fr/portail/english/Portal.lut?page_id=9105  
A Párizsban működő egyetemek és kutatóhelyek felsorolása megtalálható az alábbi címről 
kiindulva: középső oszlop (services pratiques) második és harmadik bekezdésében: 
http://www.paris.fr/portail/pro/Portal.lut?page_id=9495  
 
 

MOBILITÁSI TÁJÉKOZTATÓ 

POSZTDOKTORI ÉS SZENIOR 
ÖSZTÖNDÍJAK PÁRIZS 2011. 
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Association Bernard Gregory Alapítvány  
A francia költségvetési kutatóhelyeknél (pl. INRA, INRIA, 
meghirdetett, jelenleg is nyitott álláspályázatok: 
http://www.emploi-scientifique.info/  
vagy www.emploi-scientifique.info/display.php?id=1749  
 
 

 
The Austria Academy of Sciences draw the attention to the 
announcement of the Ignaz L. Lieben Award 2011. The Ignaz 
L. Lieben Award amounts to 36000 UUSD and is granted to 
young scientists working on permanent base in Austria, 
Bosnia-Herzegowina, Croatia, the Czech Republic, Hungary, 
Slovakia or Slovenia, not older than 40 years, who have 
completed their doctorate and have made outstanding 
contributions to the fields of molecular biology, chemistry or physics. The Academy of Sciences of 
the countries listed above may propose candidates and scientists may apply themselves.  
Deadline for applications: March 15, 2011. 
Further information: http://stipenden-oeaw.ac.at/ignaz-l-lieben-award 

 
The 2011 call for proposals of the  EU - US ATLANTIS 
programme has been launched in the context of the 
European Union - USA cooperation in higher education and 
vocational education and training. The programme gives 
funding to projects dealing with joint/double degrees or 
study/training programmes allowing transatlantic exchanges 
between European and American education institutions, as 

well as to projects dealing with policy oriented measures. Please find annexed the link to the 
website where the publication notice and all documentation needed for application can be found 
at: http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_us/funding/calls_2011_en.php 
Please note also that a new website for the Bilateral Co-operation programmes has been also 
launched: http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/index_en.php.  
 

 
Osztrák-Magyar Akció Alapítvány és a 
Stiftung Aktion Österreich-Ungarn 2011. évi pályázati felhívásai 
Az OMAA/AUÖ 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 képzésre, felsőoktatási 
együttműködésre, felsőoktatási segédanyagok kiadására, közös tudományos kutatási, képzési és 
felsőoktatási folyamatok lebonyolításának támogatására nyújtható be pályázat.  
Pályázati határidők: 2011. márc.15. ill. több határidős. A pályázatok teljes szövege megtalálható a 
http://www.omaa.hu. További információ a Tel/Fax: 0036-1-266-7474, e-mailen omaa@omaa.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 : 1256 

csikota.mária@kth.bme.hu 
Dvorszki László : 2271 

dvorszki.lászló@kth.bme.hu 
Marositsné Moldvay Rita : 3764 

moldvay.rita@kth.bme.hu 
 

KUTATÓI ÁLLÁSHELYEK 
FRANCIAORSZÁG 

IGNAZ L. LIEBEN DÍJ 2011. 
OSZTRÁK TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA 

EURÓPAI UNIÓ – USA 
ATLANTIS PROGRAM 2011. 

OSZTÁK – MAGYAR AKCIÓ 
ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁSAI 2011.   


