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A szakmai gyakorlatot a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. az EIT 

KIC Raw Materials által finanszírozott RAISE projekt keretein belül hirdeti meg.  

www.bayzoltan.hu/RAISEprogram 

A program célja 

A RAISE projekt célja a pályaválasztás előtt álló középiskolás diákok továbbtanulásának 
segítése oly módon, hogy a szakmai gyakorlat ideje alatt mélyebb betekintést biztosítson a 
nyersanyag szektorban működő kutatói laborok és intézetek mindennapi munkájába, ezáltal 
a diákok felelősségteljesebb döntést tudjanak hozni jövőben szakmai előmenetelükkel 
kapcsolatosan. A projekt nemzetközi konzorciumi együttműködésben valósul meg.  

A képzés alapnyelve a magyar, de a projekt záróeseménye angol nyelven fog történni, így 
annak középszintű ismerete szükséges.  

Kik jelentkezhetnek a programra? 

16-18 éves, pályaválasztás előtt álló végzős diákok (10-12. osztályos magyar 

állampolgárok)  

A programra 2021-ben maximálisan 5 fő diákot tudunk fogadni.  

Időtartam:  

2021. június 22 – 2021. július 8.  

Helyszín:  

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.  

Budapest, 1116 Kondorfa u. 1. (www.bayzoltan.hu)  

Meghirdetett/választható témák:  

A RAISE projektet az Európai Unió által létrehozott EIT KIC Raw Materials 

(https://eitrawmaterials.eu/about-us/ ) egyesülése támogatja, amely nagy hangsúlyt fektet a 

nyersanyagok iparban és a mindennapi életünkben betöltött szerepének fontosságára. Ebből 

adódóan a szakmai gyakorlat is a körforgásos gazdaság és a nyersanyagok felhasználásának 

és újrahasznosításának témáira fókuszál.  

A szakmai gyakorlat során VÁLASZTHATÓ TÉMÁK:  

1. Passzív fémek elektrokémiai felületkezelése (2 fő) 

2. Nyersanyagok nano- és mikroszintű vizsgálata és lézeres kezelése (1 fő) 

3. Napelemekből származó szilícium újrahasznosítása (2 fő)  
  

http://www.bayzoltan.hu/RAISEprogram
http://www.bayzoltan.hu/
https://eitrawmaterials.eu/about-us/
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A jelentkezési folyamat során az érdeklődés és motiváltság felmérése történik. 

 A diákok alapadatainak begyűjtése és teljesítményük felmérése történik első körben. 

 Ha szükségesnek látjuk, akkor a jelentkezőket behívjuk egy rövid elbeszélgetésre, 

ahol elhivatottságukat mérjük fel 

o a személyes elbeszélgetés online formában fog történni, személyes 

megjelenésre nem lesz szükség (Teams programban) 

o kíváncsiak vagyunk az elhivatottságra és a szükséges nyelvtudás meglétére. 

 

A kiválasztási folyamat idővonala 

1. RAISE Program meghirdetése / iskolák megkeresése       Kezdete: 2021. április 6. 

2. Diákok jelentkezésének leadása                      HATÁRIDŐ: 2021. május 31. 24.00 h 

3. Diákok jelentkezésének elbírálása    Határidő: 2021. június 4. 

4. Szakmai gyakorlatra kiválasztott 5 diák meghatározása  Határidő: 2021. június 8.  

5. Program kezdete       Kezdete: 2021. június 22.  

 

A jelentkezéseket a bay_szakgyak@bayzoltan.hu e-mail címre kérük elküldeni a megadott 

határidőig.  

 

 

 

A programra való jelentkezéshez a következő dokumentumok leadása szükséges:  

 kitöltött, kinyomtatva aláírt, scannelt és megadott jelentkezési címre a megadott 

határidőig elküldött RAISE – JELENTKEZÉSI Adatlap  

 RAISE JELENTKEZÉSI Adatlaphoz tartozó szükséges mellékletek (abban megjelölt 

formában) jelentkező diák által szignózva, scannelve, megadott jelentkezési címre 

megadott határidőig visszaküldve  

 

  

mailto:bay_szakgyak@bayzoltan.hu
mailto:bay_szakgyak@bayzoltan.hu


 
 
 

_____________________________________________ 
 

________________________________________________ 

COVID-19 Járvány vonatkozásai  

A program szervezése során különös figyelemmel igyekeztünk viseltetni a COVID-19 

járványból adódó, az országban jelenleg is érvényben levő rendelkezések betartására, így a 

program csak azon részein terveztük a fizikai jelenlétet, amelyekhez így nagyobb 

hatékonyság rendelhető. Természetesen abban az esetben, ha a program fizikai részét 

lebonyolítandó időpontban ez a résztvevők egészségét veszélyeztetheti, úgy azt még a 

megvalósítást megelőzően, kölcsönös egyeztetéssel megváltoztathatjuk.  

 

A Bay Zoltán Kutatóintézet területén fokozott biztonsági előírások vannak érvényben, 

amelyek a dolgozók egészségvédelmére irányulnak, és amelyekhez szükséges eszközök (úgy 

mint maszkok, köpenyek … stb.) az Intézet által biztosított lesz a résztvevők számára.  

 

Adatvédelem  

A résztvevőkkel kapcsolatos adatokat kizárólag az elbárálás folyamatához illetve a RAISE 

projekt koordinátora felé irányuló riportokban használjuk fel, azt harmadik személy számára 

nem adjuk ki.  

 

Hogyan épül fel a szakmai gyakorlat programja?  

 a 2 hetes szakmai gyakorlat 4 modulból áll, amely vegyíti az elméleti és 

gyakorlati/interaktív tanulási lehetőségeket: 

1. elméleti oktatás – online előadások és beszélgetések  

2. gyakorlati oktatás – labor foglalkozások  

3. kommunikációs készségek fejlesztése/disszeminációs feladatok  

4. céglátogatások – ipari környezet tanulmányozása  

A program a megadott szekciók szerint kerül lebonyolításra:  

1. Elméleti oktatás : 2021. június 22 – 25. (online)  

2. Labor foglalkozások: 2021. június 28 – július 5. (fizikai jelenlét)  

3. Kommunikációs készségfejlesztés: 2021. július 6-8. (online)  

4. Céglátogatások: 2021. június 30, 2021. július 5. (fizikai jelenlét)  

A második, gyakorlati héten minden diák a kiválasztott téma alapján kap egy személyre szóló 

‘tutort’, aki a gyakorlati hét alatt a Bay-ban eltöltött idő szakmai tartalmáért, a résztvevők 

felügyeletéért lesznek felelősek. Minden téma külön tutorral fog rendelkezni.  
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A szakmai gyakorlat teljes időtartama alatt a résztvevők számára a Bay Kutatóintézet 

munkatársai közül kijelölésre kerül egy ún. ‘supervisor’, aki segíteni fogja a résztvevő 

diákokat kérdéseik megválaszolásában, felmerülő problémáik megoldásában. A ‘supervisor’ 

azonban nem minősül a résztvevő diákok hivatalos kísérőjének.  

A program időtartama által lefedett hétvégék nem képezik a hivatalos program részét, ezen 

időszak alatt a szervező nem biztosít előre megszervezett programokat.  

Mit biztosít a RAISE program a diákok számára? 

2021.06.22-06.25 ELMÉLETI OKTATÁS  

2021.07.06-08.  KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS/DISSZEMINÁCIÓS FELADATOK  

 az elméleti oktatás nem igényel fizikai jelenlétet, azt online, Teams program használatával 

szervezzük meg  

2021.06.28-07.05. GYAKORLATI/LABORFOGLALKOZÁSOK  

 a laborfoglalkozások fizikai jelenlétet igényelnek a résztvevőktől, amely Budapesten 

kerül megszervezésre  

 erre az időszakra a program szállást, teljes panziós ellátást és utazási költségeket tud 

téríteni a diákok számára  

 szállás: 5 fő jelentkező (nemek figyelembevételével) 1/1 vagy 1/2 különágyas 

szobákban való elhelyezés (Bay budapesti intézetéhez közeli szálláshelyen)  

 teljes panziós ellátás: reggeli (szálláson), ebéd (budapesti intézethez közel), vacsora 

(szálláshoz közel vagy szálláson) 

 utazás: Budapestre/ről való utazás költségei (vonat, busz – előzetes egyeztetés 

alapján) (csak Magyarország határain belül értendő költségek) illetve a 

céglátogatások helyszínére való eljuttatás (és költségei)  

 

A programmal vagy a jelentkezéssel kapcsolatosan felmerülő 

bármilyen kérdésüket, kérjük küldjék el a 

bay_szakgyak@bayzoltan.hu e-mail címre. 
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Személyes adatok 

Név: ___________________________________________________ 

 E-mail cím: ________________________________________ 

 Mobil/direkt telefonszám: ____________________________ 

Születési hely, idő: _________________________ , _ _ _ _ / _ _ / _ _ 

Iskolája pontos neve / címe: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Támogató tanár neve / tantárgya: ______________________________________________ 

Elérhetősége (e-mail, mobil …): ___________________________________________ 

Tervezett elhelyezkedési szakma: _______________________________________________ 

(pl. orvos, vegyész, fizikus … stb.) 

 

Középiskolai kémia eredmények  

Milyen eredményt ért el kémiából?  

9. osztály:  ____ (osztályzat)  

10. osztály:  ____ (osztályzat)  

11. osztály:  ____ (osztályzat)  

12. osztály:  ____ (osztályzat)  

Átlag érték: ____ 

 

Kötelezően csatolandó melléklet:  

o 1-1 db kép bizonyítványokban szereplő kémia eredményekről – összesen 

max. 4 db (kémia osztályzaton kívül minden más adat kitakarható) – jpg. vagy 

pdf (scan) formátumban  
(A nem egyenlő idejű kémia tanulást kiegyenlítendő átlagszámolással kerül az eredmény elbírálásra.)  

Kémiaversenyeken elért eredmények  

Milyen versenyen és milyen helyezést sikerült elérni?  

Kötelezően csatolandó melléklet:  

Szignó helye: _________________ 
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o 1-1 db kép versenyenként, részvételről / helyezésről készült kép (max. 2 db / 

verseny – minden más adat kitakarható) – jpg. vagy pdf (scan) formátumban  
(A Bay által 2020-ban szervezett Kutatóképző Versenyről nem szükséges külön melléklet, csak a megjelölés.)  

 

Jelölje meg X-el azt a versenyt, amelyen részt vett.  

I. kategóriájú kémiaversenyek: 

 Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

Részvételi év: _ _ _ _  Elért helyezés: ___ . helyezés 

 Nemzetközi Kémiai Diákolimpia 

Részvételi év: _ _ _ _  Elért helyezés: ___ . helyezés 

 Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny 

Részvételi év: _ _ _ _  Elért helyezés: ___ . helyezés 

 Irinyi János Országos Középiskolai Kémia Verseny 

Részvételi év: _ _ _ _  Elért helyezés: ___ . helyezés 

 I. Bay Zoltán Kutatóképző Verseny 

Részvételi év: _ _ _ _  Elért helyezés: ___ . helyezés 

 

II. kategóriájú kémiaversenyek 

 Szebenyi Mária Kémia Emlékverseny 

Részvételi év: _ _ _ _  Elért helyezés: ___ . helyezés 

 Herba Medica Tanulmányi Verseny 

Részvételi év: _ _ _ _  Elért helyezés: ___ . helyezés 

 Avram Hershko Országos Természettudományi Verseny 

Részvételi év: _ _ _ _  Elért helyezés: ___ . helyezés 

 Curie Kémia Emlékverseny 

Részvételi év: _ _ _ _  Elért helyezés: ___ . helyezés 

 

Szignó helye: _________________ 
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III. kategóriájú kémiaversenyek 

A kategóriába tartozik minden olyan kémiaverseny, ami a korábbiakban nem került 

felsorolásra. 

Itt kérjük, hogy adják meg a verseny teljes nevét (város megjelölésével) és az elért helyezést a 

csatolt mellékleteket megelőzően.  

1. Verseny neve: ______________________________________________________ 

Részvételi év: _ _ _ _  Elért helyezés: ___ . helyezés 

2. Verseny neve: ______________________________________________________ 

Részvételi év: _ _ _ _  Elért helyezés: ___ . helyezés 

3. Verseny neve: ______________________________________________________ 

Részvételi év: _ _ _ _  Elért helyezés: ___ . helyezés 

4. Verseny neve: ______________________________________________________ 

Részvételi év: _ _ _ _  Elért helyezés: ___ . helyezés 

5. Verseny neve: ______________________________________________________ 

Részvételi év: _ _ _ _  Elért helyezés: ___ . helyezés 

 

 

Elismerem, hogy a fent jelzett és mellékletként csatolt dokumentumok és azok tartalma a 

a valóságot tükrözik.  

 

Dátum: _______________________________ , _ _ _ _ / _ _ / _ _  

 

 

________________________________  _________________________________ 

    Jelentkező nagykorú képviselőjének    Jelentkező diák aláírása  
aláírása 
 

Olvasható név: ____________________________ 


