
Kutatás a gyakorlatban: dolgozz a kutatási terveden
Hibrid intenzív képzés 2022. december 12. és 2023. február 3. között,

ötnapos személyes részvétellel Utrechtben (NL) 2023 január-februárjában

Research in practice: boost your research proposal
A Blended Intensive Programme between December 12, 2022 and February 3, 2023,

with a five-day personal participation in Utrecht (NL) in January-February 2023
(Rövid tájékoztató / Short description V1.1)

A BME VIK részvételével folyó HCAIM projekt (lásd https://hcaim.bme.hu/hu/) hibrid intenzív 
képzést (Blended Intensive Programme, BIP) szervez angol nyelven , melynek ötnapos személyes 
részvételű része Utrechtben (Hollandia) lesz 2023. január 30.és február 3. között. A képzésen a BME, 
valamint a projektben részt vevő további három egyetem hallgatói vesznek részt.

A HCAIM projektben olyan mesterséges intelligencia (MI) tárgyú mesterképzési (MSc) programot 
indítottunk el a négy partneregyetemen, melynek fókuszában az emberközpontúság áll, azaz a képzés 
az MI alkalmazások működésének megértéséhez, illetve fejlesztéséhez elengedhetetlen matematikai és 
műszaki tananyagon túl jogi, etikai, szociológiai és egyéb társadalomtudományi szempontokkal és 
tudnivalókkal is megismerteti a hallgatókat.

Az intenzív képzés célja, hogy megfelelő támogató környezetben segítséget nyújtson az egyetemi 
hallgatóknak kutatási tevékenységük témájának kiválasztásában és kidolgozásában. A hibrid (blended) 
jelző arra utal, hogy a hallgatók előzetesen virtuális képzés keretében készülnek fel a személyes 
részvételű utrechti képzésre.

A költségekhez személyenként 350 euróval kell hozzájárulni, ezért az összegért a résztvevők szállást, 
reggelit és ebédet, egy alkalommal vacsorát és helyi utazási bérletet is kapnak, valamint kiránduláson 
vesznek részt. A részvételi, ellátási és utazási költségek fedezésére 490 eurós Erasmus+ ösztöndíjért 
lehet pályázni.

A BME hallgatóinak szóló általános pályázati felhívás a BME Nemzetközi Kapcsolatok 
Igazgatóságának honlapján (https://nki.bme.hu/) a Nemzetközi Programok / Blended Intensive 
Program útvonalon érhető el (közvetlenül http  s  ://nki.bme.hu/node/6113  ).

A kari pályázati felhívásban (lásd https://hcaim.bme.hu/bip) olvashatók további részletek a hibrid 
intenzív képzésről: angol nyelvű meghívó és program, kari pályázati kiírás elbírálási és beadási 
tudnivalókkal, az online pályázati úrlap címe stb. A pályázatokat legkésőbb 2022. november 25-éig 
kell benyújtani. Az elbírálásnál előnyben részesülnek azok a hallgatók, akik már bekapcsolódtak a 
HCAIM-képzésbe, valamint azok is, akik a 2022/23-as tanév tavaszi félévétől kívánnak 
bekapcsolódni, és erről nyilatkoznak.

Budapest, 2022. november 18.
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