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Útközben
A BME kutatóegyetemi pályán

Nagy tisztelettel hívjuk és várjuk az
Útközben – A BME kutatóegyetemi pályán
című rendezvényünkre, melyet 2011. június 21-én, kedden, 9.30 órai kezdettel
új Q épületünkben (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.) tartunk.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 2010 áprilisában TÁMOP pályázati
támogatással kutatóegyetemi programot kezdeményezett azzal a céllal, hogy az ennek keretében
megvalósuló szakmai összefogás az egész Egyetemet újrapozícionálja hallgatói, oktatói, partnerei,
illetve mindazok számára, akik szolgáltatásait igénybe kívánják venni. A kutatóegyetemi program „A
jövő Műegyeteme” megújulási stratégia része.
A kutatóegyetemi pályára állítás fontos eszköze volt kutatási stratégia kidolgozása öt kiemelt témában, valamint a jövő Műegyetemének működését jellemző fontosabb humán és infrastrukturális fejlesztési irányok vizionálása. Ezek bemutatására a “Hogyan tovább, Műegyetem?” című, 2010.
november 17-én megtartott, egész napos rendezvényünkön került sor. Az ismertetett elképzelések
és az elhangzott vélemények útmutatásai szerint megindult a munka: ráálltunk a kutatóegyetemi
pályára. Útközben vagyunk és haladunk. Erről szeretnénk számot adni június 21-én.
Továbbra is valljuk, hogy munkánk csak akkor lehet eredményes, ha olyan működési módot alakítunk
ki, amely az eddigiekhez képest jobban követi a hazai és nemzetközi trendeket, szakmai kihívásokat.
Mindezek megismerése és megvalósítása, az érdemi szakmai visszacsatolás csak partnereinkkel közösen, a közös érdekeken alapuló együttműködések fenntartásával és fejlesztésével lehetséges. Ennek
érdekében ismételten hívjuk és várjuk partnereinket, kollégáinkat, hallgatóinkat, valamint mindazokat a szakembereket és közéleti személyiségeket, akik mindezek megvalósítását segíteni tudják.
Mindezeket előre bocsátva nagy megtiszteltetés lenne számunkra, ha Ön is részt tudna venni rendezvényünkön!
Jelentkezését a www.kutatas.bme.hu regisztrációs oldalon, esetleges kérdéseit a
kutatas@mail.bme.hu címen várjuk.
A konferencia előzetes programja és időbeosztása:
09:00 - 09:30 Regisztráció
09:30 - 11:00 Plenáris ülés – Moderátor: Stépán Gábor dékán, BME
Hol tartunk? – Péceli Gábor rektor, BME
Hová tartsunk? – A hazai és nemzetközi környezet elvárásai:
Pálinkás József elnök, MTA • Dux László helyettes államtitkár, NEFMI • Fodor István igazgatósági elnök, BVK • Mészáros György elnök, NIH • Siegler András igazgató, Európai Bizottság
11:00 - 11:30 Kávészünet, sajtótájékoztató
11:30 - 13:00 Szakmai előadások – Első eredmények a kiemelt kutatási területeken
13:00 - 14:30 Ebédszünet, konzultációk
14:30 - 16:30 Szatellit rendezvények BME-szerte: szekcióülések, bemutatók, laborlátogatások
Mielőbbi pozitív válaszát várva, tisztelettel
						
						

Péceli Gábor
rektor

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem • Intézményi azonosító: FI 23344
A program a „Minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I stratégia, valamint működési
modell kidolgozása a Műegyetemen” című projekt támogatásával valósul meg.
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