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NEMZETKÖZI ESEMÉNYEK 

 

MÁRCIUS 4. 
Az idén hatodik alkalommal 
meghirdetésre került Toshiba 
PhD ösztöndíjról Dr. Hideki 
Hirakawa a Toshiba Európai 
irodájának vezetője tartott 
nyilvános tájékoztató fórumot. 
A gyakorlati program 
keretében a nyertes pályázó 
legfeljebb 12 hónapot tölthet 
Japánban, és vehet részt 
szakterületéhez kapcsolódó 
egy vagy több kutatócsoport 
munkájában. A szakmai 
gyakorlat helyszíne a Toshiba 
Corporate Research and 
Development Center, 
Kawasaki, Kanagawa 
prefektúra.  Az ez évben 
meghirdetett szakterületek a 
következők voltak: speech 
technology, compiler 
technology, wireless 
communication systems, 
physical analysis, 
computational materials 
science.  
A fórum résztevői voltak: 
Dvorszki László igazgató,  
Dr. Makai Mihály 
dékánhelyettes (TTK),  
Dr. Korondi Péter egyetemi 
docens (Elektronikai 
Technológiai Tanszék) és  
Dr. Kiss Bálint egyetemi 
docens (Irányítástechnikai és 
Informatikai Tanszék), a 
korábbi évek két nyertes  
PhD hallgatója, Galambos 
Péter (GPK) és Göröcs Zoltán, 
akik beszámolót tartottak a 
kint végzett kutatómunkáikról 
és tapasztalataikról. 
A programot követően  

Dr. Hideki Hirakawa 
ellátogatott a Távközlési és 
Médiainformatikai Tanszékre, 
ahol Dr. Sallai Gyula 
tanszékvezető egyetemi 
tanár, Dr. Németh Géza 
egyetemi docens, valamint 
Szaszák György tudományos 
munkatárs fogadta. 
MÁRCIUS 5.-6. 
A TEMPUS MADIP (Mesures 
d’Accompagnement des 
Diplômés à l’Insertion 
Professionnelle) című projekt 
keretében Dr. Kiss Bálint, a 
francia nyelvi képzésért 
felelős főmunkatárs részt vett 
az Abdelmalek Essaâdi 
University által szervezett 
szemináriumon Marokkóban. 
MÁRCIUS 12. 
Dr. Moson Péter dékán (TTK) 
fogadta  Okitsugu Furuya 
professzort, a Kogakuin 
University (Tokyo) 
Department of Innovative 
Mechanical Engineering 
(Faculty of Global 
Engineering) dékánját, aki 
bemutatkozó és 
kapcsolatépítő látogatásra 
érkezett Egyetemünkre.  
A Kogakuin Egyetem elismert 
tudományos  
kapcsolatokat tart fenn 
Európa, Amerika és Ázsia 
rangos egyetemeivel.  
A tárgyaláson 
megállapodtak az 
együttműködési területek 
további megvitatásáról, 
annak érdekében, hogy a 
BME is a japán intézmény 
partnerévé váljon. 

MÁRCIUS 12.  
Dvorszki László nemzetközi 
igazgató és Mádl Katalin a 
német képzésért felelős 
főmunkatárs tárgyalt 
Melitta Habersaat  
asszonnyal, az Universität 
Karlsruhe nemzetközi 
hivatalának képviselőjével 
a BME- Fridericiana között 
fennálló kettős diplomát 
adó képzés további 
lehetőségeiről. 
MÁRCIUS 20. 

 
Az IUT de Marne-La-Vallée 
felsőoktatási intézmény 15 
fős francia hallgatói 
csoportja látogatott 
Egyetemünkre.  
A vendégek – a BEST, az 
OMIKK valamint az NKI 
Iroda munkatársai által 
szervezett egyetemi 
campus sétát követően – 
az Energetikai Gépek és 
Rendszerek Tanszéken 
szakmai betekintést kaptak 
Dr. Lezsovits Ferenc 
egyetemi adjunktustól.  
A látogatás az 
Irányítástechnika és 
Informatika Tanszéken 
zárult, ahol Kovács Gábor 
tudományos 
segédmunkatárs tartott 
francia nyelvű ismertetést 
a tanszéken zajló kutatási 
területekről.               

 
*** 
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ÖSZTÖNDÍJAK 

Ösztöndíj-lehetőségek Párizsban 
A párizsi főpolgármesteri hivatal Párizs 
tudományos súlyának növelése érdekében 
2003. óta minden évben számos külföldi 
kutatót fogad post-doc és szenior szinten 
annak érdekében, hogy a párizsi - 
költségvetési vagy önkormányzati szférába 
tartozó – laborok, kutatóhelyek egyikében 
dolgozva elősegítsék az adott intézmény 
nemzetközi kapcsolatainak erősítését. 
Eddig 207 ilyen ösztöndíjast fogadtak, ám a 
K+F és innováció területéért felelős 
főpolgármester-helyettes nyilatkozata 
szerint felismerve a tudásgazdaságba való 
befektetés abszolút szükségességét, Párizs 
megduplázza az erre fordítható forrás 
nagyságát. Azaz a jövőben 1,75 millió 
eurónyi éves kerettel gazdálkodva évente 
80 kutató fogadására lesz lehetőség. A 
2009-es pályázati fordulót Párizs városa 
meghirdette, a kizárólag elektronikus úton 
beadandó pályázatok beadási határideje 
2009. április 14. 
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 május 15-e után teszik közzé. 
A jelentkezés feltételei: 
Az ösztöndíjak kétharmada posztdoktorok, 
egyharmada szenior kutatók fogadását 
szolgálja. A post-doc kategória kritériuma 
az öt éven belül megszerzett PhD fokozat, 
az öt évnél régebbi szeniornak számít. Az 
ösztöndíj mértéke: 

- 3-12 hónapos tartózkodás esetében 
post-doc 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 kell fedeznie. 
A párizsi tartózkodást 2009. szeptember 
elseje és 2010. február 28-a között 
kell/lehet megkezdeni. 
A fogadó laboratóriummal szembeni 
kitétel, hogy a 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/Education/Porta
l.lut?page_id=124  
vagy közvetlenül innen: 
http://www.paris.fr/portail/Education/Porta
l.lut?page_id=9096  
Francia nyelven maga a felhívás: 
http://www.paris.fr/portail/Education/Porta
l.lut?page_id=9096&document_type_id=5&
document_id=65052&portlet_id=22045  
Az angol nyelvű felhívás és a további 
teendők: 
http://www.paris.fr/portail/english/Portal.lut
?page_id=9105&document_type_id=5&do
cument_id=65213&portlet_id=22098  
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Fulbright ösztöndíjak az Amerikai Egyesült 
Államokba a 2010/2011-es tanévre 
A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási 
Csereprogram Bizottság meghirdeti a 
2010/2011-es tanévre szóló ösztöndíjait. 
Fulbright ösztöndíjra azok a magyar 
állampolgárok pályázhatnak, akik felsőfokú 
végzettséggel valamint megfelelő szintű 
angol nyelvtudással rendelkeznek és az 
Amerikai Egyesült Államokban szeretnének 

továbbtanulni, oktatni vagy kutatni. 
Pályázni bármely tudományterületen és 
művészeti ágban lehet. A pályázatot a 
szükséges mellékletekkel együtt 2009. 
május 15-ig, a kiírásnak megfelelő 
példányszámban, angol nyelven kell a 
Fulbright Bizottsághoz eljuttatni. Részletes 
információ: www.fulbright.hu 
Jelentkezési határidő: 2009. május 15. 

 

TÁJÉKOZTATÁS 
Felhívjuk szíves figyelmüket a meglévő kétoldalú, intézményi színtű tudományos 
együttműködések alapján benyújtható TéT pályázatokra. 
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény (Atv) 8. § (1)e) (2) c) 
alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság 
és az alábbi köztársaságok közötti kormányközi tudományos és technológiai együttműködés 
keretében kutatás-fejlesztési projektek kutatócseréjének támogatására. A támogatás nyílt 
pályázati rendszerben, a két ország kormányközi TéT együttműködési programja keretében 
történik. Támogatást kaphatnak: költségvetési körbe tartozó szervezetek (kutatóintézetek, 
oktatási intézmények stb.), jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, 
szövetkezetek, jogi személyiségű non-profit szervezetek, akik a természet-, az orvos-, a 
mezőgazdasági és a műszaki tudományok területén tervezik az együttműködést. 
(www.nkth.gov.hu).         

Magyar- osztrák TÉT 2010-2011, 2009. április 30. 
Magyar-szlovén TéT 2010-2011, 2009. április 30. 
Magyar-francia TéT 2010-2011, 2009. május 15. 

Magyar-Dél-Afrikai TéT 2010-2011, 2009. május 20. 
Magyar-lengyel TéT 2010-2011, 2009. május 31. 

Magyar-cseh TéT 2010-2011, 2009. június 10. 
Magyar-portugál TéT 2010-2011, 2009. június 16. 

 
 
 

NYÁRI EGYETEM 
Budapesti európai nyári egyetem 
Intézményi tagságunk révén Egyetemünk 
meghívást kapott az AUF Frankofón 
Egyetemek Világszövetségétől a Szegedi 
Tudományegyetem, az AUF és a Jean 
Moulin Lyon 3 intézmények által – 
partnerségben az Európai Bizottsággal – 
„L’Union Européenne - heure de la 
relance?” (situation, politiques et vision en 
Europe centrale et orientale) címmel 
közösen szervezett nyári európai 

egyetemre. A 2009. július 6.-11. között 
Budapesten zajló kurzuson olyan 
aktuálpolitikai kerekasztal beszélgetésekre 
is sor kerül, mint a soros EP választások, a 
cseh, majd a 2011 magyar EU elnökség. A 
zárónapi vizsgát követően a résztvevők 
oklevelet kapnak. További információk : 
http://www.auf.org/regions/europe-
centrale-orientale/agenda-
regional/universite-d-ete-l-union-
europeenne-heure-de-la-relance.html 

 

RENDEZVÉNY 
Hallgatói Külügyi Börze 
A BME Hallgatói Külügyi Testülete a jelen 
félévben harmadik alkalommal rendezi 
meg 2009. április 28-án az egész napos 

Külügyi Börzét. A Börze hagyományos 
helyszíne az E épület 1. emelete.  
Minden érdeklődőt várunk! 
 
 

 

További információkért a Nemzetközi Hírlevél szerkesztőihez fordulhatnak: 
Csikota Mária  

:12-56 
mcsikota@mail.bme.hu 

Czagány Judit  
:13-60 

jczagany@mail.bme.hu 

Kocsis Éva  
:19-52 

nki@mail.bme.hu 

Marositsné Moldvay Rita 
: 37-64 

moldvay@mail.bme.hu 
 


