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Az Elnökségi ülésen megvitatott főbb témakörök:

1. Csizmadia Béla professzor úr tájékoztatást adott a tagság körében végzett felméréséről –
összhangban az előző ülésen elfogadott, a határon túli egyetemekkel és kutatókkal
kialakítandó tudományos kapcsolatépítéssel.
A kiküldött kérdésekre 26 tagunk válaszolt, 15 doktori iskolában és 9 egyetemen van a
tagságból következő személyes kapcsolatunk. Tudományterületi megoszlásban 7
természettudományi, 9 műszaki tudományi, 5 társadalomtudományi, 1 orvostudományi és 1
agrártudományi doktori iskolával van kapcsolatépítési lehetőség.
A továbbiakban teljesebbé kell tenni „ajánlati listánkat” – tagjaink szélesebb körét kell
bevonni, - a meglévő adatbázis alapján pedig meg kell kezdeni a határon túli kutatási
igényeknek megfelelő koordinációs munkát.

2. Kerekasztal vita.
Az Elnökség döntött abban, hogy január 29-én, kedden, 13 órai kezdettel rendezi meg első, a
műszaki felsőoktatással foglalkozó kerekasztal vitáját melynek szervezője és moderátora
Csizmadia Béla professzor úr aki vállalta, hogy az érdekelt egyetemek és karok professzorai
közül 60-70 professzort kiválaszt. (Becsléseink szerint ideális esetben 50 %-os megjelenéssel
lehet számítani, így a tervezett 30-35 fős vitaülésre reálisan lehet számítani.) A meghívókat az
elnök és a szervezést végző elnökségi tag aláírásával küldjük ki e-mailben és postai úton is.
Csizmadia professzor a tervezett vitaindítót a következő elnökségi ülésig eljuttatja az
Elnökség tagjaihoz.
Az Elnökség megbízza az elnököt, hogy lépjen kapcsolatba a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem rektorával, Péceli Gábor professzor úrral. Az Elnökség
célszerűnek tartja, hogy a vitára az adott tudományterület vezető egyetemén kerüljön sor.

3. A fenntartható fejlődés témakörében rendezendő konferencia.
Turchany Guy professzor nem tud jelen lenni az Elnökségi ülésen, jelezte azonban, hogy a
szervezéssel és előkészítéssel kapcsolatban olyan akadályok merültek fel, amelyek kétségessé
teszik a konferencia tervezett időpontban történő megrendezését.



Az Elnökség javasolja a konferencia megrendezésének későbbi időpontra való áthelyezését, a
konferenciával kapcsolatos különböző kérdések (pl. konferencia nyelve, esetleges
szinkrontolmácsolás biztosítása stb.) átgondolását.
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