ATHENS PROGRAM - TEVÉKENYSÉGEK
(rövid összefoglaló - készítette Dr. Moson Péter Telefon 36 - 1 - 463 – 26-90, Fax.: 36 - 1 - 463 - 1291, email: moson@bme-tk.bme.hu)
A program bemutatása.
Az ATHENS programot 9 párizsi "grandes écoles" és Európa további 8 jelentős egyeteme (pl.
Aachen, Delft, Imperial College, KU Leuven / UC Louvain-la-Neuve, Lisszabon, Madrid,
Trondheim) alapította 1997-ben. Legfőbb tevékenységük az évente 2 alkalommal (március,
november) megrendezett 10 napos intenzív szakmai kurzus (összesen 30 óra, 2 kredit pont). A
képzés része még egy "európai dimenzió" tevékenység is. A kurzusokat a részvevő egyetemek
professzorai hirdetik meg, a hallgatóság a hálózat tagjaiból toborzódik. Jelenleg (2014) évente
kb. 150 képzés indul kb. 5000 tanulóval. Az előadások nyelve angol, francia, spanyol.
További információ (pl. a diákok részvételének feltételei, a kurzusok részletes ismertetése)
megtalálható a szervezet honlapján http://www.athensprogramme.com .
BME részvétel (eddig történtek).
2000. októberében egy ATHENS delegáció Budapestre látogatott, bemutatták a programot,
felvetették egyetemünk csatlakozásának lehetőségét. A BME nevében Dr. Detrekői Ákos
rektor úr jelezte szándékát a szervezetbe történő belépésre. A delegáció részletesen tárgyalt
Dr. Horvai György rektorhelyettessel a részvétel körülményeiről.
2000. december. Egyetemünk képviseletében Dr. Moson Péter megfigyelőként részt vett a
program soros közgyűlésen. Bemutatta a BME-t. A program felelősei elfogadták csatlakozási
szándékunkat. Egyben lehetővé tették, hogy a formális felvételt megelőzően a márciusi
kurzusokra hallgatókat küldhessünk.
2001. január eleje. Dr. Horvai György rektorhelyettes kinevezi Dr. Moson Pétert a program
egyetemi koordinátorának, rektorhelyettesi tanácsadó minőségben. A tanácsadó rendszeresen
tájékoztatja a rektorhelyettest illetve Dr. Bojtár Imre tudományos igazgatót az ügyek állásáról.
2001. január közepe. Az ATHENS programot meghirdettük a BME hallgatóinak. A kb. 50
érdeklődőből 33 hallgató jelezte részvételi szándékát. A Tudományos Igazgatóság 3, a
TANOK Francia Tagozat szintén 3 darab 300 EURO-s ösztöndíjat ajánlott fel. Közben tovább
folyt a későbbi teljes jogú részvétel előkészítése.
2001. február eleje. A hallgatók által beadott dokumentumok alapján (Jelentkezési lap,
Önéletrajz, indexmásolatok) egy e célra létrehozott bizottság kiosztotta a 6 ösztöndíjat. A
program szervezői elfogadták hallgatóink jelentkezését (5 esetben a hallgató által 1. helyen
megjelölt kurzusra, egy esetben a 3. helyen megjelöltre).
2001. február vége. Az ösztöndíjat elnyert hallgatók megkapták a részvétellel kapcsolatos
eligazítást (utazás, szállás, a 2 kreditpont elismertetésének módja, beszámolási
kötelezettségek stb.), illetve az ösztöndíj felvételéhez szükséges banki papírokat.
2001. március 16-25. 6 hallgatónk részt vett a képzéseken.
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2001. április. A hallgatói részvétel értékelése. Mind az írásos, mind a szóbeli beszámolókból
kiderült, hogy rendkívül elégedettek a programmal, aláhúzva a három fő rész (kb. 30 órás
/elmélet, gyakorlat/ tanfolyam, kulturális programok, találkozás Európa egyetemistáival)
együttes fontosságát. Szakmai színvonalukat, nyelvtudásukat a részvevő hallgatók átlagánál
valamelyest jobbnak értékelték.
Pénzügyileg a BME által nyújtott 300 EURO ösztöndíj biztosította a kint tartózkodás
költségeit. Az utazást saját forrásból fedezték.
A novemberi kurzus javaslatok (BME szervezeti egységeitől) begyűjtése. A javasolt
kurzusok :
1. Dr. Iványi Miklós, Hegedűs László (Acélszerkezetek Tanszék): Plastic Analysis of
Steel Structures.
2. Dr. Locsmándi Gábor (Urbanisztikai Intézet), Radványi György DLA
(Középülettervezési Tanszék): Conceptes de développement diachronique de la ville.
3. Dr. Kóczy T.L. és mások (Távközlési és Telematika Tanszék): Fuzzy systems and
Computational Intelligence. (2002. őszén ! )
Pályázatírás az ALCOA Alapítványhoz a képzés támogatására.
2001. május eleje. A BME a 2001. novemberi programba 2 kurzus indítását javasolja (1-2. a
2001. áprilisi felsorolásból). A részletes anyagokat elküldtük J. Molet-nek a program
nemzetközi koordinátorának.
Javaslatok a rendszeres hallgatói részvétel körülményeire (pénzügyek, szelekció stb.). A
program szervezőjének (J. Molet) elküldött levélben (munka anyag) 2000 EURO /év
tagdíjfizetésre (központi szervezési költségekre), alkalmanként 1-3 kurzus megszervezésére,
alkalmanként 10-20 hallgató kiküldése feltételeinek biztosítására (különböző, nemcsak
egyetemi forrásokból), aktív részvételre a programhoz kapcsolódó pályázati tevékenységben
vállalkoztunk.
A Delfti Egyetem felajánlotta 6 hallgatónk fogadásának költségeit.
Georges Louf (hivatkozással Ph. Carlevan francia tudományos attaséra) jelezte, hogy a
Francia Nagykövetség vállalkozik 2 hallgató részvételének finanszírozására a 2001.
novemberi kurzusokra.
2001.június 15. Az ATHENS párizsi közgyűléséről, melyen a BME képviseletében Moson
Péter vett részt.
A BME teljes jogú tagjává vált a szervezetnek.
Az ATHENS programot az EU Socrates programja 4 éven át támogatta. Ez az időszak most
fejeződik be. A résztvevők elhatározták, hogy ebben a tanévben lényeges változtatás nélkül
fenntartják a hálózatot. A központi iroda működéséhez minden partner 2000 EURO
hozzájárulást fizet. A szervezet új kereteket (association), támogatási formákat (újabb EU
projektek, ipari kapcsolatok stb.) keres.
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Megegyezés született néhány már kora ősszel esedékes EU pályázat beadása tekintetében. A
BME jelezte, hogy partnerként szívesen részt vesz ilyen kezdeményezésekben. 2 pályázatnál
(TU Delft: A rövid külföldi képzések minőségbiztosítása, KU Leuven: A szecesszió)
konkrétan is kértük a szervezőket bevonásunkra.
Az ülés megtárgyalta a 2001. november 16-25. között meghirdetendő kurzusokat (összesen
59, ebből 2 BME). A tavaszi időpont 2002. március 15-24. lesz.
A legközelebbi ülés 2001. december 7-én Leuvenben kerül megtartásra.
További, az ülésen történtek:
Mme Molet a program koordinátora jelezte, hogy törekednek a magyar hallgatóknak
lényegesen olcsóbb szállást találni Párizsban (ez lehetővé tenné a 300 EURO ösztöndíj
csökkentését, több hallgató kiutaztatását a rendelkezésre álló keretből). Jelezte azt is, hogy
saját kurzusainkra természetesen más (nem ATHENS tag intézménybeli) hallgatót is
meghívhatunk.
A TU Delft új Socrates felelőse közölte, hogy 2002. márciusában 6 hallgatónk delfti
tanfolyamokon való részvételének költségeit fedezik.
Összefoglalva: A BME rendes tagként, a jelenlevő részvevők többször is kifejezett
megelégedésére, megkezdte tevékenységét az ATHENS programban.
2001. június. A 2 novemberi kurzust tartók (Dr. Iványi Miklós, Hegedűs László
/Acélszerkezetek Tanszék/: Plastic Analysis of Steel Structures. Dr. Locsmándi Gábor
/Urbanisztikai Intézet/, Radványi György DLA /Középülettervezési Tanszék/: Conceptes de
développement diachronique de la ville.) értesítése, hogy a képzés bekerült a programba.
Egyben felkérésük, hogy szakmai tekintetben tegyék meg a szükséges előkészületeket.
2001. nyara. A szervezési tevékenység (szállásfoglalás, kulturális programok stb.)
megkezdése. Költségvetés elkészítése. Felelősök. Varga Ildikó, Németh Bernadett.
2001. szeptember. A novemberi kurzusok meghirdetése a BME hallgatóinak plakátokon,
illetve 2001. szeptember 20-án egy ülésen összekötve a márciusi hallgatók
élménybeszámolójával, ajánlásaival. Az október 1-i határidőre összesen 31 hallgató
jelentkezett.
2001.október. Nédli Péter által kidolgozott egységes szempontok szerint a jelöltek keretét a
bizottság (Moson, Nédli) 16 főre csökkentette. A 2001. október 8-i , elsősorban a részvétel
pénzügyi feltételeit tisztázó ülés után 2 hallgató visszalépett. 2001. október 13-án
felterjesztettük a 14 fős magyar jelölt listát (összesen 3.000 EURO ösztöndíj támogatással).
2001 október vége, november eleje.
A novemberi program végleges változata (mely kurzusok indulnak, kik a részvevő hallgatók).
A hazai program véglegesedése (szakmai, kulturális program, magyar hallgatók).
A magyar hallgatói kiutazások (ösztöndíj stb.) megszervezése.
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Kurzusajánlatok begyűjtése a 2002. március 15-24-i időszakra.
2001. november 16-25.
Magyar hallgatók külföldi tanulmányai. A pályázati felhívás iránt hivatalosan érdeklődő kb.
50 hallgatónkból 31-en nyújtották be a jelentkezési anyagot, 14-en nyerték el a 200-250
EURO ösztöndíjat (9 Párizs, 5 Leuven).
Külföldi hallgatók magyarországi tanulmányai. A BME által meghirdetett 2 kurzusra (Építész
kar: Conceptes de développement diachronique de la ville, Építő Kar: Plastic Analysis of
Steel Structures) több mint 100 jelentkező közül 45 nyert felvételt (40 Paristech, 3 UCL, 2
KUL). A hazai képzésben részt vesz még kb. 10 magyar hallgató is.
A hazai program főbb eseményei:
November 17. (szombat) 11:00. Regisztráció. 15:00. Látogatás a Parlamentbe.
November 18. (vasárnap) 12:00. Hajókirándulás (ebéd) a Dunán.
November 19. (hétfő) 8:30. A kurzusok kezdete.
November 21. (szerda) 15:00. Látogatás az Iparművészeti Múzeumba. 18:00. Vacsora a
Kaltenberg Sörözőben.
November 23. (péntek de). A kurzusok befejezése, bizonyítványosztás. 15:00. Várlátogatás.
19:00. Színházlátogatás (Opera: Pillangókisasszony, Operett: Cirkuszhercegnő).
November 24. (szombat) 10:00. Kirándulás Szentendrére.
A kurzusok rendben lezajlottak. A részvevők listája (BUTE1 BUTE2). A BME
tevékenységéről mindenki elismerően nyilatkozott.
2001. december 7. ATHENS ülés Leuvenben. BME képviselő: Moson Péter. Az ülésen, a
hagyományoknak megfelelően, a fogadó egyetem (jelen esetben kettő, a leuveni és a louvaini)
mérnökkarának vezetői elnököltek.
A program általános helyzete tekintetében a közvetlen EU finanszírozás befejezése után több
részsikerről számoltak be a részvevők (pl. sikeres párizsi vállalati szponzorok fellelése , EU
Socrates pályázat benyújtása ). A hosszútávú finanszírozás biztosítása, az új szervezeti keret
kidolgozása még további erőfeszítéseket követel.
A novemberi kurzusok sikeresen lezajlottak. A részvevő hallgatók száma az előző év hasonló
időszakához képest növekedett (kb. 1300 fő, ebből kb. 250 külföldön ).
Az elfogadott fontosabb határozatok: · A képzés hossza (takarékossági megfontolásból) 8
napra rövidül. Csak az első hétvégét fogja tartalmazni. A legközelebbi kurzus időpontja:
2002. március 16-23. · A Prágai Műszaki Egyetem megfigyelőkét részt vesz a programban.
Teljes jogú felvételére (a mienkéhez hasonló menetrend szerint) várhatóan 2002. őszén kerül
sor. Német egyetemek (Berlin, München) is érdeklődnek. Az éves ülések menetrendje: 2002.
június 3. Madrid, 2002. ősze Párizs, 2003. tavasz Budapest (BME).
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Javaslatok saját tennivalóinkra: · A 2002. tavaszi kurzusok szervezése megkezdődött
(szálloda foglalás, programok előkészítése, kurzusok stb.) · A képzés pénzügyi hátterének
megteremtése. Tervek vállalati szponzorok felkutatására.
2001. december 6. A "Jövő mérnöke" cikket közöl a képzésről ATHENS-program címmel.
2002. február közepe. Befejeződött a jelentkezés a 2002. tavaszi kurzusokra (2002. március
15-24.). A BME 25 hallgatója (17 Párizs, 6 Delft, 1 Madrid, 1 Trondheim) vesz részt a
képzésben. Az ösztöndíjakat a BME Tudományos Igazgatóság, TANOK Francia Tagozat, az
ATHENS párizsi központja, a Delfti Egyetem, Franciaország Nagykövetsége stb.
biztosították. A 2 hazai kurzusra (építész, építő) jelentős túljelentkezés után 46 külföldi
hallgató került beiskolázásra (20+26).
2002. március 15-24. A tavaszi kurzusok sikeresen megvalósultak. A tervezettnek
megfelelően 25 BME hallgató utazott külföldre. Problémát jelentett a hallgatóink utazása,
megérkezése stb. a legközelebbi (Madrid, 2002. június3.) ATHENS értekezleten ez napirendi
pont (minden intézmény viszonylatában). Hallgatóinkról mind szakmai, mind általános
értelemben csak elismerő visszhangok érkeztek. A 2 BME kurzuson (BUTE1. Dr. Locsmándi
Gábor (Urbanisztikai Intézet), Radványi György DLA (Középülettervezési Tanszék):
Conceptes de développement diachronique de la ville., BUTE2. Dr. Iványi Miklós, Hegedűs
László (Acélszerkezetek Tanszék): Plastic Analysis of Steel Structures.) összesen 58-an
vettek részt. 12 magyar és 46 külföldi (Paristech 40, UCL 3, NTNU 3). A szervezés, kulturális
program főbb eseményei (angolul, részlet a hallgatóknak szétosztott anyagaból): March. 15.
Arrival: Address: Hotel Griff Junior 1113 Budapest , Bartók Béla út 152. Accommodation: In
two-bed room with shower and toilet. March .16. 11:00 Registration in the hotel (in the Buda
Junior room ) Information about the program, meeting with Hungarian students 14:30 OpenAir Cavalcade on Heroes' Square for the opening of the Spring Festival of Budapest. March.
17. 12:00 Millennium Boat trip and lunch on the Danube. Official opening of the course We
will meet at the Battyhany square at 11:45, at the terminal stop of tram 19 (you can take this
tram at your hotel) 19:30 Concert at the Hungarian Academy of Music 20:00 Concert at the
Mathias Church (You will have to choose one of these concerts). March 20. 14:30 Guided
tour of the Parliament Building (in French and in English) After the visit: sight seeing in
group (Millenium underground, Opera, Andrássy boulvard, Heroes' Square, Vajdahunyad
Castle…). March. 22. 14:00 Guided tour of the Buda Castle area 18:30 Dinner at the
Kaltenberg Restaurant (address: Kinizsi utca 30-36.). March. 23. 11:00 Half-day trip to
Szentendre (small town about 25 km from Budapest) 19:00 Closing evening with literary
program in the Fészek Klub (address: Kertész u. 36. VII. district)
2002. március vége. A 2002. november 16-24-i kurzusok előkészületi munkáinak
megkezdése. Várhatóan 3 képzést fog a BME meghirdetni. A már hagyományos BUTE1,
BUTE2 mellett: Dr. Kóczy T.L. és mások (Távközlési és Telematika Tanszék): Fuzzy
systems and Computational Intelligence.
2002. június 3. Madrid, közgyűlés.
Elfogadásra kerültek az egyes intézmények éves szándéknyilatkozatai.
A BME az alábbiakat vállalta: 1. BUTE is willing to pay a 2.000 EURO contribution to the
central administrative costs of the program. 2. BUTE is ready to organize about 2-3 courses in
Budapest and offer them to the students of other participating institutions in each session
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(November 2002, March 2003). 3. BUTE guarantees the participation of about 10-30 students
at the courses organized by other ATHENS members. 4. BUTE is ready to organize the June
2003 ATHENS meeting in Budapest. 5. The BUTE staff can take part in the preparation of
application by the ATHENS consortium for EU support.
A többi intézmény nyilatkozatából megemlítendő, hogy a Paristech a továbbiakban is segíteni
kívánja a magyar hallgatók részvételét. Az Ile de France régiónak e célra beadott pályázat
előzetes hírek szerint valószínűleg elfogadásra kerül (várható támogatás 7.500-15.000 EURO)
. A Delfti Egyetem, az előző évhez hasonlóan, fedezi 6 hallgatónk részvételét (kb.
1.000EURO értékben). ·
Határozatok születtek a kurzusok lebonyolítása témában a hallgatók közös utaztatásáról
(elkerülendő a késéseket, melyben a mi hallgatóink is érintettek voltak), a kései visszalépés
pénzügyi következményeiről (ennek kurzusonként megállapított költségét az anyaegyetemnek
kell fedeznie), arról, hogy a hallgatók csak saját nemzeti koordinátorukon keresztül
kommunikálhatnak más országok koordinátoraival. A döntéseket a több száz hallgatót érintő
képzés szervezési problémái indokolták. Végrehajtásuk az átláthatóság javulásához vezet, de
megnövelik mind a szervezők munkáját, mind a költségeket.
A március kurzusok értékeléséből kiderült, hogy a hallgatói létszámok minden eddiginél
nagyobbak voltak.
Elfogadásra került a novemberi program. A BME mindhárom meghirdetett kurzusát (A már
hagyományos BUTE1, BUTE2 mellett: Dr. Kóczy T.L. és mások (Távközlési és Telematika
Tanszék): Fuzzy systems and Computational Intelligence.) elfogadták. az alábbi programok,
pénzügyi feltételek mellett: PROGRAMME BEGINS: 11:OO, Saturday morning, November
16. PROGRAMME TERMINATES: Saturday morning November 23. BRIEF
DESCRIPTION OF PROGRAMME: Bus tour of city, Parliament & Castle area, boat trip and
lunch on Danube, literary & musical evening, concert, theatre or opera, closing dinner
Részvételi díj: 260EURO, kései visszalépés esetén 100EURO.
A Prágai Műszaki Egyetem (Czech Technical University in Prague) a hálózat teljes jogú
tagjává vált. Tárgyalások folynak a TU München belépéséről.
Fontosabb határidők:
1. 2002. novemberi kurzusok.: november 15. (péntek) - november 23. (szombat). (Jelentkezési
határidő: október 1.)
2. Következő közgyűlés: 2002. november 29. 10:30. Párizs.
3. 2003. márciusi kurzusok: március 15-22.
4. Budapesti közgyűlés: 2003. június 6-7. (péntek, szombat).
2002. október. A novemberi kurzusokra 55 BME hallgató jelentkezett 21 hallgató (18 Párizs,
1 Louvain, 1 Trondheim, 1 Madrid) anyaga került továbbításra. A Paristech további 1000
EURO (összesen 4000 EURO) támogatást, illetve 8 db. ingyen szállást ajánlott fel. A felsorolt
ösztöndíjak teljesen fedezik a Párizsba utazó hallgatók szállás, kulturális program és utazási
költségeit. Az előző tanévhez hasonlóan most is nagy volt az érdeklődés a budapesti
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ATHENS kurzusok iránt. A felvett külföldi hallgatók száma: BUTE 1: 18 fő, BUTE 2: 22 fő,
BUTE 3: 26 fő, összesen 66 fő. Emellett még kb. 15 magyar hallgató is részt fog venni a hazai
kurzusokon.
2002. november 15-16. BME delegáció (Dr. Detrekői Ákos rektor, Dr. Horvai György
rektorhelyettes, Dr. Moson Péter TANOK Francia Tagozat igazgató, ATHENS koordinátor)
látogatása a PARISTECH egyetemi szövetségnél. Rektor úr és Pierre Veltz a Paristech
igazgatója aláírt egy társulási szerződést az ATHENS programra vonatkozólag. Az Ile de
France régió képviselője (Didier Jean úr) jelképesen átadata a 7.500 EURO támogatást a
magyar hallgatók részvételéhez. Rektor úr rövid köszöntőt mondott a párizsi kurzusok
megnyitóján részt vevő több mint 100 külföldi (köztük 18 magyar) diáknak.
2002. november 29. ATHENS hallgatói csereprogram éves rendes közgyűlése. Párizs,
Télécom Paris (ENST). Résztvevők: a PARISTECH felső vezetői, a program központi
menedzsmentje, a részvevő intézmények képviselői (köztük Moson Péter, a BME
képviseletében), összesen kb. 30 fő. A program a 2002. évben tovább fejlődött. A 81 kurzuson
1726 hallgató, köztük 568 külföldön (ebből 46 BME) vett részt. Mindez jelentős szervezői,
pénzügyi szponzorkereső tevékenységet jelentett. Az ülés fő témája a program szervezeti
kereteinek véglegesítése volt. A legközelebbi kurzusok 2003. március 15-22-e között lesznek.
Várható számok kb. 45, köztük 2 BME (építész, építő). Az üléshez kapcsolódóan egyéni
tárgyalásokat folytak a jelenlévőkkel az alábbi témákban: pénzügyi támogatás (Paristech),
ösztöndíjak (Delft, Trondheim), kisebb problémák (kései lemondás - ENPC, Leuven,
fegyelmi ügy - Madrid), stb. A program legközelebbi ülésére, az előzetes terveknek
megfelelően, 2003. június 5-8. között Budapesten kerül sor. E találkozó fő témája az egységes
hallgatói nyilvántartási, információs rendszer (NEPTUN szerű) különböző változatainak
bemutatása, az alkalmazandó kiválasztása lesz.
2003. január, február eleje. A márciusi kurzusok meghirdetése (www.tampont.bme.hu ,
plakátok), tájékoztató (2023. január 21.). A pályázatok beadási határideje 2003. január 27.
Döntés, fellebbezés 2003. február 3. 21 BME hallgató részvétele került továbbításra (11
Párizs, 6 Delft, 2 Madrid, 1 Louvain-la -Neuve, 1 Prága). Az utazók tájékoztatása 2003.
február 13.
2003. március 14-22. Az ATHENS program 2003. tavaszi kurzusai. A BME 2 képzésében 41
hallgató vett részt (BUTE1 12 külföldi + 2 magyar, BUTE2 25 külföldi +2 magyar). A
külföldiek intézményenkénti megoszlása: Paristech 27, UPM 5, NTNU 3, CTU 1, Delft 1).
2003. június 6-7. A program rendes éves közgyűlése Budapesten. Az összes tag képviseltette
magát. Emellett sor került két új belépni szándékozó intézmény (Politecnico di Milano, TU
Wien) bemutatkozására is.
A közgyűlés elvégezte a szokásos éves feladatait (költségvetés, új kurzusok, határidők stb.
elfogadása). A BME a 2003. november 15-22. közötti képzésekhez egy kurzussal járul hozzá
(BUTE4 : "Danube Bridges that Improved the Development of Budapest". Oktatók: Dr.
Iványi Miklós /felelős/, Dr. Farkas György, Dr. Aame Jutila, Dr. Hegedűs László. Tervezett
létszám 40 fő).
Döntés született arról, hogy novemberben kísérleti jelleggel bevezetésre kerül az NTNU
elektronikus hallgatói nyilvántartási rendszere. Megvitatásra került a különböző osztályzási
rendszerek egységesítésének kérdése.
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A jövő évi tavaszi kurzusok 2004. március 13-20- között lesznek. A közgyűlés helyszíne
Prága.

2003. november 14-22. A BUTE4 kurzust 42 hallgató végezte el (34 külföldi - 28 Párizs,
4 Prága, 2 Madrid; 8 BME,). A BME 29 hallgatója vett részt külföldi képzéseken (28
Párizs, 1 Prága).
2003. november 28. Ülés Párizsban. Programértékelés (a 2 új tag felvétele, enyhén
növekvő létszámok). A nyilvántartási rendszer első tapasztalatainak értékelése,
továbbfejlesztési elképzelések. Következő rendes éves közgyűlés: Prága, 2004. június
4. A következő kurzusok: 2004. március 13-20.
2004. március 13-20. Az ATHENS program 2004. tavaszi kurzusai. A BME BUTE4
kurzusán 39 hallgató vett részt (37 külföldi, 2 magyar). A külföldiek intézményenkénti
megoszlása: Paristech 30, UPM 4, Politecnico di Milano 3. A külföldi kurzusokra 25 BME
hallgató iratkozott be (19 Párizs, 5 Delft, 1 Prága).
2004. június 3-5. A program rendes éves közgyűlése Prágában.
2004. július. A BME mecenatúra pályázata a PARISTECH tagsági díj ügyében elfogadásra
került.
2004. augusztus. Az őszi kurzusokkal kapcsolatos szervezés megkezdése. A BME 2 kurzust
(BUTE1, BUTE4) hirdet meg. A BME hallgató részvételének részletei:
2004. november 13-20. Az ATHENS program 2004. őszi kurzusai. A BME BUTE1
(építészet) kurzusán 22 hallgató (18 külföldi, 4 magyar), BUTE4 (építő – hidak) kurzusán 42
hallgató (35 külföldi, 7 magyar) szerzett érdemjegyet. Összesen 22 BME hallgató vett részt a
képzésben, ebből 11 külföldön.
2004. december. Athens közgyűlés Párizsban. A PARISTECH és a BME pályázatot nyújtott
be az Ile de France régiónak az ATHENS tevékenység támogatására. A BME a partnerek
(elsősorban francia) kimondott kérésére vállalkozott, hogy a március 15-i ünnepet tartalmazó
hét ellenére megtartja a BUTE4 kurzust. A TU Delft jelezte, hogy Magyarország EU
csatlakozását követően sajnos nem tudja tovább biztosítani a 6 ösztöndíjat.
2005. január-február. A 2005. évi tavaszi kurzusokra 27 BME hallgató jelentkezett. 20 fő
felvételt nyert külföldi (19 Párizs, 1 München) kurzusokra (ebből 10 fő párizsi szállását
ösztöndíj támogatja). A BME „Hidak” kurzusa iránt nagy volt az érdeklődés, 100%-os a
telítettsége (40 fő).
2005. március 11-19. Az ATHENS program tavaszi kurzusai. A BUTE4 (Hidak) kurzust 42
hallgató végezte el (Párizs 21, Delft 5, Madrid 3, Prága 3, Milánó 2, Leuven 2, Louvain 1,
Trondheim 1, BME 4). 19 BME hallgató utazott külföldre (18 Párizs, 1 München).
2005. március. Jennifer MOLET a program vezetője jelezte, hogy az Ile de France régió
20.000 EURO támogatást ítélt oda erre az évre a magyar – francia cserékre. Ez novemberben
várhatóan kb. 40 ösztöndíj felajánlását teszi lehetővé a BME hallgatói részére Párizsba.

8

2005. június 2. Dr. Zrinyi Miklós rektorhelyettes fogadja Moson Pétert. Ismertetésre kerül a
BME éves szándéknyilatkozata (commitment), illetve az Ile de France támogatás lent
ismertetett felhasználási módja. A koordinátor kéri, hogy a BME vezetése foglalkozzon a
program hosszú távú működtetése kérdésével.
2005. június 3. Közgyűlés Bécsben. Szándéknyilatkozat, új kurzusok meghirdetése.
Tárgyalások 2 új műszaki egyetemmel (Stockholm, Varsó) a programhoz való csatlakozásról.
Határidők. Legközelebbi ülések: 2005. november 25. Párizs, 2006. június 2. München.
2005. június vége. Előfelvételi az ATHENS program párizsi kurzusaira (az Ile de France régió
10.000 EURO támogatásának köszönhetően több ösztöndíj került meghirdetésre). A kb. 100
regisztrált jelentkező 63 teljes pályázati anyagot nyújtott be. 28 ösztöndíj kerül kiosztásra, 12
hallgató várólistán van, a többieknek (23 fő) felajánlásra kerül az önköltséges részvétel
lehetősége.
2005. július 13. A fellebbezések lezárulásával az 1. pályázati forduló után 33 fő kapott BME
ösztöndíjat, 3 fő részleges támogatást (szállás), 2 fő önköltséges alapon utazik 2005. novemberi
kurzusokra.
2005. november 11-19. A 2 BME kurzuson (Hidak – angolul, Városfejlesztés – franciául) 57
külföldi (42 Párizs, 5 Madrid, 3 Delft, 3 Leuven, 3 Milánó, 1 Bécs) és 10 BME hallgató vett
részt. 38 BME hallgató utazott külföldre (36 Párizs, 1 Prága, 1 Lisszabon). A Párizs-Budapest
cseréket pénzügyileg támogatta az Ile de France régió, illetve a ParisTech.
2005. november 24-27. Rendes éves közgyűlés a programot alkotó 12 intézmény (Paristech,
illetve Leuven – Louvain egyetemeket egynek számolva) képviselői részvételével.
Az eseményről részletes jegyzőkönyv készül, így itt csak néhány elem kerül említésre. A
hallgatói létszám tovább nőtt (a 2005. novemberi kurzusokon kb. 1.500 fő, ebből 39 kiutazó
BME hallgató, 67 részvevő a BME két kurzusán, közülük 57 külföldi). Elsősorban szervezési
okokból várhatóan elfogadásra kerül a hálózat növekedésének 15 intézményre való korlátozása.
Vita van a fennmaradó 3 szabad hely tekintetében (pl. egy török egyetem bevonási lehetősége).
Konkrét tennivaló a 10.000 € Ile de France támogatás felhasználása részleteinek tisztázása.
A következő ülések 2006. június 2-n Münchenben, illetve 2006. december 1-én Párizsban
lesznek.
2005. december, 2006. január. Előzetes, illetve rendes jelentkezés a tavaszi kurzusokra.
2006. február. A BME4 kurzusra 40 külföldi hallgató került felvételre (jelentős túljelentkezés
mellett). Ez alakalommal, ösztöndíj támogatás hiányában 7 BME hallgató utazhat külföldre.
2006. március 17-25. Tavaszi kurzusok. 6 magyar hallgató tanult külföldön. 39 külföldi és 2
magyar végezte el a BME által meghirdetett kurzust.
2006. június 2. Közgyűlés Münchenben. A Varsói Műegyetem felvételt nyer a programba. A
részvevők döntöttek arról, hogy a létszámot 15 intézményre (intézmények hálózatára)
korlátozzák). Így még 2 műegyetem felvételére van lehetőség. A legközelebbi ülés Párizsban
lesz 2006. december 1-én. Az éves közgyűlés Lisszabonban 2007. június 8.
2006. július eleje. J. Molet tájékoztatott, hogy az Ile de France régió 2006. novemberében,
illetve 2007. tavaszán 5000-5000 Euroval támogatja a magyar hallgatók részvételét.
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2006. október 26. Őszi kurzusok: 2006. november 17-25. Ezekre 37 BME hallgató került
felvételre ösztöndíj támogatással Párizsba. A BME4 kurzusra 39 külföldi jelentkezését fogadták
el.
2006. december 1. Rendes éves közgyűlés a programot alkotó 13 intézmény (Paristech, illetve
Leuven – Louvain egyetemeket egynek számolva) képviselői részvételével.
Az eseményről részletes jegyzőkönyv készül, így itt csak néhány főbb elem kerül említésre:
 A novemberi kurzusokon a hallgatói létszám tovább nőtt, összesen 1622-en vettek részt. 37
BME hallgató utazott külföldre, 41 fő – köztük 39 külföldi – vett részt a BME4 kurzuson.
 A 15 részvevő intézményre limitált program keretében döntés született egy görög
(Thesszaloniki), és egy török (Isztambul) műegyetem meghívásáról.
 Az Ile de France támogatásból hátramaradt 4.607 EURO, a novemberihez hasonlóan,
hallgatóink párizsi szállásának fedezésére lesz felhasználva.
 Tárgyalások, információ további támogatásokról (TU Delft – esetleges ösztöndíjak; NTNU
Trondheim – pályázási lehetőség norvég EU befizetés felhasználására, UP Madrid – napi
egyszeri ingyenes étkezés stb.).
 Megújult a program honlapja, hallgatói nyilvántartási rendszere. Az ehhez kapcsoló
kiegészítő költségekre egyszeri kb. 500 EURO tagdíj emelés került elfogadásra.
 A következő ülések 2007. június 8-án Lisszabonban, illetve 2007. december 14-én
Párizsban lesznek.
2007. január 4-5. Tájékoztató, az „ingyen szállás kontinentális reggelivel” -re pályázás első
fordulójának vége. 26 „biztos” ösztöndíj került kiosztásra. Még pályázható ugyanerre a
„várhatóan elnyerő”, illetve a „várólista” kategória.
2007. január 24. Lezárult a márciusi kurzusokra a jelentkezés. Összesen 37 BME hallgató lett
felterjesztve, közülük 26 fő párizsi szállását ösztöndíj támogatja. További 5 fő ugyanerre
várólistán van.
A jelentkezési folyamatot nehezítették a program új regisztrációs rendszerének (NEPTUNszerű) gyermekbetegségei. Ezek helyenként hallgatói többletmunkához, illetve az ösztöndíj
elnyerését befolyásoló félreértésekhez vezettek. Remélhetőleg az új rendszer „bejáratásával” a
problémák nem fognak megismétlődni.
Jennifer Molet programvezető jelezte, hogy a hálózat nem szándékozik pályázni az LLLP
program intenzív kurzusai témájában, viszont az Ile de France régióhoz újabb pályázat készül.
A 2007. novemberi kurzusokat már remélhetőleg ez fogja támogatni, együtt a 2006.
novemberből, illetve 2007. márciusi hallgatói részvételből várhatóan megmaradó szerényebb
(kb. 100.000 Ft) összeggel.
2007. február 11. Befejeződött a tavaszi kurzusok felvételi procedúrája. Mind a 37 „proposed”
BME hallgató felvételt nyert. A BME4 kurzus iránt változatlanul nagy az érdeklődés. 40
külföldi vesz részt rajta + 5 magyar (3 BME, 2 PTE) + 1 cseh hallgató külön engedéllyel.
2007. március 1. Jennifer Molet értesítése, hogy az Ile de France támogatás 27 hallgató
franciaországi szállása fedezésére elegendő.
2007. március 19. Megkezdődtek a tavaszi kurzusok. 37 BME hallgató tanul külföldön. A
BME4 kurzuson 40 külföldi és 2 további magyar hallgató tanul.
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2007. június 7-11. ATHENS. Közgyűlés Lisszabonban. Főbb (BME szempontjából)
események (részletes közös jegyzőkönyv készül):
1. Az utolsó 2 szabad helyre a thesszalonikii, illetve az isztambuli műegyetem kapott meghívást.
2. Az osztályzási rendszerek összehasonlítása. Javasolt, elfogadott (Dr. Jobbágy Ákos, BME
oktatási igazgató) új BME módszer. A, B - jeles, C - jó, D - közepes, E - elégséges,F, FX elégtelen.
3. Az Ile de France támogatás később (július) válik ismertté.
3. Legközelebbi közgyűlés: Párizs, 2007. december 14.
2007. október 17. Lezárult az őszi kurzusok felvételije.
A BME4 kurzusra 40 külföldi került felvételre. Ez a szám még kiegészül az 5 magyar
hallgatókkal. 38 BME hallgató utazhat külföldre, közülük 28 Párizsba ösztöndíjjal (ingyen
szállás - hála az Ile de France régió támogatásának).
2007. december 14. Párizs. Közgyűlés. Két új egyetem (Isztambul, Thesszaloniki) felvételével
teljessé (a döntés szerinti 15 tagúvá) válik a program. Az ülésről részletes jegyzőkönyv készült.
A BME szempontjából különösen fontos volt Patrick Franjou úrral (ösztöndíjak, Ile de France)
való találkozás. Említésre méltó még a Norvég Alap (NTNU, W. Laschet). Jennifer Molet 2008.
tavaszán befejezi program koordinátori szerepét. Az új koordinátor Pierre Baladi lesz.
2008. január 24. Befejeződött a tavaszi kurzusokra (2008. március 7-15.) a jelentkezés. 14
BME hallgató pályázott. A BME5 kurzusra jelentős a túljelentkezés (85 fő első helyen a 35
külföldinek fenntartott helyre).
2008. június 6. Közgyűlés Milánóban. Jennifer MOLET nyugdíjba vonulására tekintettel
megválik a szervezet központi koordinátori funkciójától. Utóda Liliane DAGONNEAU. A
közgyűlésről részletes jegyzőkönyv készült. Egyetemünk tekintetében megemlítendő a vita a
BME5 kurzus körül. 2008 őszén Dr. Dunai László és Dr. Farkas Györggyel egyeztetve a BME4
kurzus kerül meghirdetésre. Legközelebbi találkozó Párizs 2008. december 11-14.
2008. augusztus 11. A 2008/09 tanévre az Ile de France régió 5700 Euro támogatást nyújt a
BME hallgatók párizsi szállására. Ebből 2008. év őszén 20 ösztöndíj kerül meghirdetésre.
2008. október 21. 23 BME hallgató került külföldi kurzusokra felvételre. 35 külföldi érkezik a
BME4 képzésre Budapestre. 16 fő kapott Párizsban ingyen szállást.
2008. december 10-14. ATHENS közgyűlés Párizsban. 14 fő részére ösztöndíj A BME
szempontjából főbb események. Ösztöndíj a Ile de France régiótól 2009. márciusában 2 ágyas
szobában reggelivel (3230 EURO támogatás). Tavasszal újra a BME4 kurzus, hidak, vezető Dr.
Dunai László kerül meghirdetésre. KTH kilép a szervezetből, egy hely megüresedett, a
betöltésről a 2009. június 5-i (Varsó) közgyűlés tárgyal.
2009. március 13-21. ATHENS tavaszi kurzusok. 24 BME hallgató jelentkezett, közülük 14
Párizsba ösztöndíjjal utazott (ingyen szállás). A BME4 kurzuson (Duna hidak) 32 külföldi
vett részt.
2009. március 30. A BME Szenátusa elfogadta a 2009. évi költségvetést. Ez (nagy)részben
tartalmazza az ATHENS programban való részvételünk finanszírozását.
2009. június 5. Varsói közgyűlés.
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2009. ősz. A BME4 (Duna hidak) kurzus került meghirdetésre. 32 külföldi hallgató végezte el.
A kiutazóknál bonyodalmat jelentett, hogy az Ile de France Régió a gazdasági válságra való
hivatkozással az utolsó pillanatban visszavonta ösztöndíj ajánlatát. A visszalépések után végül
16 BME hallgató vett részt a 2009. november 13-21. közötti kurzusokon.
2009. december 11. Közgyűlés Párizsban. Döntések a hallgatói részvétel feltételeiről, a
nyilvántartási rendszer továbbfejlesztéséről, a KTH megüresedett helyének felajánlásáról az
AALTO Egyetem (Helsinki) részére.
2009. december 8. Tárgyalások Keresztes Péter EHK elnök, és Hülber Attila EHK képviselővel
a program támogatásáról, az EHK részvételéről az ösztöndíj odaítélésben, elosztásában. Sajnos
ezek nem jártak egyenlőre eredménnyel.
2010. március 13. A tavaszi ATHENS kurzusok kezdete. 48 külföldi hallgató érkezett a 2
BME kurzusra (Duna hidak, Nukleáris technika).
2010. május (27-30). ATHENS program közgyűlése Isztambulban. Vita a hallgatói
kiválasztási módszer esetleges módosításáról. A döntés az év végi párizsi ülésre halasztva.
2010. november 12-20. Az őszi ATHENS kurzusok kezdete. 53 külföldi hallgató érkezett a 2
BME kurzusra (Duna hidak, Nukleáris technika).
2010. december 11. Közgyűlés Párizsban. Döntések a nyilvántartási rendszer továbbfejlesztéséről, az intézményi részvételi díj emeléséről (2500 EURO / év). Legközelebbi
közgyűlés: Trondheim, 2011. május 27.
2011. március 11-19. Tavaszi ATHENS kurzusok. A BME nem tartott képzést a nemzeti
ünnep miatt. Kiutazó hallgatóink voltak.
2011. május 27. Közgyűlés Trondheimben. Fő témák: egységesítési kísérlet az osztályzási
rendszerre, a tagintézmények éves felajánlásai, a web nyilvántartás további tökéletesítése.
2011. november 12-19. Őszi ATHENS kurzusok. A BME 3 kurzust tartott (BME4-6,
EMK,TTK, EPK) 68 külföldi és 11 BME hallgató részvételével. A kimenő hallgatóknak
(pályázati alapon) kísérleti jelleggel 4 kar ösztöndíj támogatást adott a szállásköltség
fedezésére (GPK 3, VBK 3, VIK 2, TTK 6).
2011. december 9. Közgyűlés Párizsban. Napirenden (többek között): a novemberi kurzusok,
az éves tevékenység értékelése, az intézmények osztályzási rendszerének összehasonlítása,
tagfelvétel (a jelentkezőt nem támogatta a közgyűlés).
2012. március 16-24. Tavaszi ATHENS kurzusok. A BME 1 kurzust tartott (BME7 Building
Economics, EPK) 24 részvevővel. 25 BME hallgató ebből (22 külföldön) vett részt a
kurzusokon.
2012. június 8-9. Az ATHENS program közgyűlése Delftben. Főbb történtek.
(i) Konstruktív vita alakult ki arról, hogyan lehetne ezen hálózatot a jelenlegi tevékenységen
túl is használni, továbbiakra (pl. nyári iskolák) pótlólagos finanszírozással (pl. EU új 7 eves
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költségvetés). Döntés született arról, 2012. őszén mindezt részletesen egy rendkívüli
értekezlet keretében megtárgyaljuk (szervezi ParisTech).
Ezek a közgyűlések lehetőséget adnak a házigazda intézménynek részletesebb
bemutatkozásra, a számukra fontos partnerek megtalálására. Ezt most Elco van NOORT
(Head, International Office, Education & Student Affairs) tette. Lényeg (a TU Delft egy a
BME-nel kevéssel nagyobb méretű egyetem 8 karral, 4 horizontális stratégiai kutatási
programmal, igaz kb. 6-szoros állami támogatással, kétszeres sajátbevétellel, a
mesterhallgatók 1/3-a, a tanári kar 40%-a, a PhD hallgatok 2/3-a külföldi): a TU Delft 2002ben döntött (hasonlóan PoliMI mostani elhatározásához) úgy, hogy minden "post graduate =
BSc szint feletti" képzését (kb.. 40) angolul tartja. 10 év után elmondható, hogy átütő sikerrel.
A bejövő EU hallgatok száma folyamatosan nőtt, a többieké az egyes tandíjemeléseket
(jelenleg 12650 EURO / év nem EU hallgatok) követő stabilitás után szinten nőtt. Az eddig is
ismert érvek mellett mindkét helyen elhangzott a képzett mérnökök / az ország nemzetközi
versenyképessége.
2012. november 16-24. . Őszi ATHENS kurzusok. A BME 2 kurzust tartott (BME4, 6, EMK,
EPK) 55 külföldi és 1 BME hallgató részvételével. Összesen 28 kimenő BME hallgató volt.
Közülük (pályázati alapon) 3 kar ösztöndíj támogatást adott a szállásköltség fedezésére (GPK
5, VIK 9, TTK 10). Elvben VBK hallgatók is utazhattak volna ösztöndíjjal, de nem volt
jelentkező. A teljes programon 2308 hallgató vett részt (csúcs az ATHENS program 15 éves
történetében).
2012. december 14. Közgyűlés Párizsban. A témák között (a szokásosakon – költségvetés,
jelentés az előző időszakról, stb. – túl) szerepelt a hallgatói felvételek elektronikus
megszervezése (tekintettel a mind jobban növekvő létszámokra). Jeleztem, hogy a BME
egyetért evvel, de mivel rendszeresen több hallgatót fogadunk (az eddigi kimenő kb. 650
hallgatóval szemben kb. 950 volt a bejövő) elvárjuk, hogy minden jelentkező hallgatónk
felvételt nyerjen (ez egyébként mindezidáig teljesült). Szintén téma volt a szervezet
tevékenységének bővítése (minimumként egymás tájékoztatása hasonló programjainkról).
2013. márciusi kurzusok. Lezárult (2013. február)az ATHENS program felvételi folyamata.
Mind a 66 hallgatónk felvételt nyert, 2 itthoni kurzusunk tele lesz (57 bejövő külföldi hallgató
+ néhány BME részvevő). Érdekességként megjegyzem, hogy most előszór a kb. 1400 hallgató
felvétele nem kézi módszerrel történt. A használt algoritmus alapja a "MAGYAR MODSZER"
volt, mely kidolgozásában KŐNIG Dénes és EGERVÁRY Jenő a BME hajdani professzorai
meghatározó szerepet játszottak (ezért is hívjak világszerte így). Amúgy mindez a 2012.
decemberi ülésén Párizsban a program kidolgozójától is elhangzott.
A hétvégi (2013. március 15-17.) ítéletidő megzavarta az ATHENS program tavaszi
kurzusainak megtartását. A kimenő hallgatok egy részét buszról át kellett irányítani más
közlekedési eszközre. Végül egy Győrben tartózkodó hallgatónk nem jutott el Prágába, törölni
kellett részvételét. 2 külföldi hallgató (más okok miatt) nem érkezett meg Budapestre.
2 kurzust tartottunk (zárójelben a BME vezető neve):
BME 4. Danube Bridges in Budapest (DUNAI László, EMK, 31 fő).
BME 7. Building Economics (MALYUSZ Levente, EPK, 23 fő).
Összességében e programban (most először) több BME hallgató tanult külföldön (64 felvett),
mint külföldi nálunk (54). A képzés rendben lezajlott. A hallgatókat itt tartózkodásuk alatt segíti
a BME Erasmus Student Network (ESN).
2013. június 7. Az ATHENS hálózat közgyűlésen Leuven-ben.
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A működéshez kapcsolódó "szokásos" tennivalók mellett szó volt a hálózat fejlesztési tervekről.
Részletesebben: Az ATHENS program 1997 indult az Erasmus program támogatásával. Jó
példaként tekinthető abban az értelemben, hogy az EU támogatás megszűnésével a hálózat
nemcsak fenn maradt több mint 15 évig, de bővült is (pl. a BME 2001-ben lépett be, növekszik
a kurzusok, reszt vevő hallgatók száma). Egységes volt a vélemény abban, hogy mindezek
alapján a hálózat jó eséllyel pályázhat(na) a HORIZON 2020, az Erasmus for All programok
keretében.
További döntések:
- Kurzus tematikák. Az eddigi intézményenkénti nyilvántartás mellett szakmai csoportosítás
létrehozása, hiányterületek felderítése, stb.
- A jelenlegi lényegében hallgatói felvételi - nyilvántartási honlap (elérhető a
http://tutor.nok.bme.hu címről) fejlesztése, PR tevékenység (hallgatok, cégek fele).
2013 novemberi ATHENS kurzusok.
Bejövők (BME6 - EPK, BME8 - EMK). A főbb adatok: 48 külföldi 8 különböző ország
egyetemeiről. A 2 legtöbb Franciaország 23, Olaszország 10 fő.
Kimenők. 44 fő 9 ország egyetemeire. A 2 legtöbb Franciaország 20 fő, Spanyolország 8 fő.
Mind a 8 karunkról ment ki hallgató, a 2 legtöbbet küldő a VIK 19, és a GPK 9.
Az ATHENS program a BME egyik legnagyobb EGYETEMI szintű hallgatói
csereprogramjává nőtt (hála a Campus Hungary, kari támogatásoknak, a hallgatok
érdeklődésének, a szervezők munkájának, ...) évente több mint 100-100 kiutazó, illetve beutazó
hallgatóval.
A hazai kurzusok költségeinek elszámolására új módszer (kimenő hallgató arányos) került
bevezetésre.
2013. december 13. Közgyűlés Párizsban a ParisTech elnöke jelenlétével. Néhány fontosabb
történés:
(i) A 2013. novemberi kurzusokon rekordszámú 2615 hallgató vett reszt. Ebből kb. 100 fő
kötődött a BME-hez (50-50 bejövő, kimenő).
(ii) A 2014. márciusi szekcióban kb. 60-70 részvevő lesz a két meghirdetett hazai kurzuson:
BME4, Danube Bridges in Budapest, vezető: DUNAI László.
BME7, Building Economics, vezető: MALYUSZ Levente.
Nagyjából ennyi hallgatót küldhetünk/küldhetnénk ki mi is.
(iii) A tagdíj (2500 EURO / év) nem változott.
(iv) A ParisTech elnök jelenlétét az is magyarázta, hogy az Erasmus+ program keretében
pályázni szándékoznak a programmal. A BME nevében (egyenlőre informálisan) közöltem,
hogy csatlakoznánk egy ilyen konzorciumhoz.
2014. március. A 2 meghirdetett kurzusunkon (BME4, BME7) 64 külföldi hallgató vett részt.
A kiutazók száma 42 volt.
2014. május 30. Közgyűlés Thesszalonikiben. A BME nem képviseltette magát.
2014. november 14-22. A 3 meghirdetett kurzusunkon (BME4, BME8, BME9) 90 külföldi
hallgató vett részt. A kiutazók száma 35 volt.
2014. december 12. ATHENS közgyűlés Párizsban.
Az eseményt Jean-Philippe VANOT (ParisTech - 11 párizsi mérnökképző intézmény
szövetségének elnöke) nyitotta meg. Jean-François JOANNY (az ülés helyszíne ESPCI
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ParisTech igazgatója bemutatta intézményét - 6 Nobel díjjal, Pierre Curie, Marie Curie (2*),
Frédéric Joliot-Curie, Pierre-Gilles de Gennes et Georges Charpak).
2014. évben a programban 3847 hallgató vett reszt, ebből 154 a BME kurzusain. A részvevő
BME hallgatok száma 79 volt. 2014. novemberében 3 BME kurzus volt (1 EMK, 2 EPK), 2015.
tavaszán 1 lesz (BME4 - Danube bridges). Csak jelzem, hogy az előbbi (2013.) évben 110 BME
hallgató részvevő, szemben 102 bejövővel (vélhetően elsősorban a Campus Hungary program
támogatása miatt).
A több száz kurzus osztályozásra került az alábbiak szerint "International Standard Classification
of Education (ISCED) fields developed by UNESCO and adopted by the European Commission". Mindez
megkönnyíti a hallgatok választását (eddig intézményenként voltak, a BME esetben pl. 9
darab), illetve rámutat "lefedetlen" területekre.
Összesitesre került az osztályzási rendszer. Felvetettem átszámítási rendszerünk (magyar 1-5rol az EU A-F-re es vissza) átgondolását, különös tekintettel az A, B = jeles (5) részre.
A legközelebbi ülés Madridban lesz 2015. június 12-en. 2016-ban a BME-nek kell megrendezni
az eseményt.
2015. március 13-21. Az egy meghirdetett kurzusunkon (BME4) 42 külföldi hallgató vett részt.
A kiutazók száma 37 volt.
2015. június 10. ATHENS közgyűlés Madridban. A BME nem képviseltette magát.
2015. november 13-21. Kurzusok. Kimenő 27 hallgató, bejövő (BME4, BME8) 71 hallgató.
2015. december 11. Éves közgyűlés Párizsban. A BME szempontjából fontos hírek:
(i) A következő ülés Budapesten lesz 2016. június 17-én (pénteken) egyetemünk szervezésében.
(ii) 2016. márciusában nem tartunk kurzusokat (mivel az érintett héten Magyarországon csak 3
munkanap lesz).
(iii) A programnak jelenleg nincs központi koordinátora. A francia fél ígéri gyors kijelölését.

15

