
  

FELHÍVÁS KONFERENCIÁN VALÓ RÉSZVÉTELRE 

Kedves Ifjú Kutatók, Jövőbeni Menedzserek! Tisztelt Kollégák! 

A Magyar CIB Student Chapter 2010. szeptember 30. – október 2. között háromnapos nemzetközi 
CIB Student Chapter Konferenciát rendez Budapesten. A konferencián az építési szakterületet érintő 
egyetemek és főiskolák ifjú kiválóságai, kiemelkedő TDK hallgatói, PhD hallgatói, fiatal oktatói 
tartanak előadást angol nyelven a kutatási témájukról. A konferenciára a világ többi országában 
működő Student Chapter-t is meghívjuk. 

A CIB szervezetével és a konferenciával kapcsolatos előzetes információkat az alábbiakban küldjük. 
Várjuk jelentkezésetek a konferenciára! 

A konferenciától nemcsak a nemzetközi kutatás világába való belépést, hanem egymás 
megismerését, megmérettetést, a kutatómunkához illő nemes vetélkedést és a szerénységet megőrző 
elismertséget reméljük. Álljatok a kihívás elébe! 

Budapest, 2009. július 2. Üdvözlettel: 
 A szervező ÉMI Nonprofit Kft. nevében: 

 Kozák Melinda Dr. Bánky Tamás 
 projektmenedzser tudományos igazgató 

INFORMÁCIÓK 

Építési Kutatás-fejlesztési Nemzetközi Tanácsról (CIB) 
Angol neve: International Council for Research and Innovation in Building and Construction 

A CIB mindmáig a legmagasabb tudományos fórum az építésügy területén. 1953-ban alapították. A 
CIB rövidítés a korábbi francia elnevezésből (Conseil International du Bâtiment) származik, a 
hivatalos nevük 1998. óta International Council for Research and Innovation in Building and 
Construction, a francia eredetű rövidítést azonban megtartották. A tagok között több mint 70 
országból származó egyetemek, kutatóintézetek, cégek és magánszemélyek találhatók. Jelenleg több 
mint 50 munkacsoport és kutatási csoport tevékenykedik a szervezeten belül. 

A CIB tagsággal rendelkező egyetemek hallgatói Student Chapter szervezett csoportot 
alapíthatnak. Jelenleg a világon 20 CIB Student Chapter tevékenykedik (köztük: Delfti Műszaki 
Egyetem, Eindhoveni Műszaki Egyetem, Gävlei Egyetem, Hong Kongi Egyetem, Malajziai Műszaki 
Egyetem, Texasi Egyetem, Tsinghuai Egyetem, Marai Műszaki Egyetem, Salfordi Egyetem, stb.). 

CIB honlapja: www.cibworld.nl 
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Magyar CIB Student Chapter 
2007 végén alakult az alábbi öt építési szakterületet érintő felsőfokú képzésben résztvevő magyar 
egyetemi kar részvételével: 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Építészmérnöki Kar, 
 Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma - Műszaki Kar, 
 Pécsi Tudományegyetem - Pollack Mihály Műszaki Kar, 
 Szent István Egyetem - Ybl Miklós Építéstudományi Kar, 
 Széchenyi István Egyetem - Műszaki Tudományi Kar. 

Az egyetlen teljes jogú CIB tagsággal rendelkező hazai intézetként az ÉMI Építésügyi 
Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. szervezői és koordinátori szerepvállalásával szeretné 
segíteni és támogatni a hazai ifjú kutatók nemzetközi kutatómunkába való bekapcsolódását. 

A magyar az első „nemzeti” Student Chapter, a többi Student Chapter egy-egy egyetemhez tartozik. 
A Student Chapterek tagjai: hallgatók, PhD hallgatók, fiatal kutatók / oktatók. 

Nemzetközi CIB Student Chapter konferencia Mottó: Építsünk új világot! 
Főbb témakörök: 

 Élhető város, 
 Környezettudatos, energiahatékony építés, 
 Építészeti kultúra – Megújulás és megőrzés az építészetben, 
 Előző főcsoportokba nem tartozó egyéb témák. 

Ideje: 2010. szeptember 30. – október 2. 
Helye: Danubius Hotel Flamenco, 1113 Budapest, Tas Vezér u. 3-7. 
Időtartam: 3 nap 
A konferencia nyelve: angol (tolmácsolás nem lesz). 
Résztvevők köre: hallgatók, PhD hallgatók, fiatal oktatók. 
Az előadások időtartama 15 perc. 
A szakmai program mellett kulturális programok is lesznek. 

A magyar egyetemek esetében egyetemenként 2 előadás, a külföldi egyetemek esetében 
egyetemenként 3 előadás lehet. A konferencián előadókat a résztvevő karok saját maguk választják 
ki. 

Az előadóktól előzetesen féloldalas absztraktot kérünk, amelyeket formailag rendezve kiadványban 
adunk ki. Előkészületeket teszünk a kamarai kreditpontok akkreditációja és a publikáció 
elismertetése céljából. 

A konferencián való részvétel díjtalan (ez nem érinti az utazási és szállásköltségeket). 

Jelentkezés: Horváth Sára (hsac@t-online.hu) 

További információ: 
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. – www.emi.hu 
Kozák Melinda projektmenedzser (e-mail: mkozak@emi.hu, tel.: 1/372-6194) 
Dr. Bánky Tamás tudományos igazgató (e-mail: tbanky@emi.hu, tel.: 1/372-6144) 


