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ENEN

 European Nuclear Education Network - nemzetközi non-profit 

szervezet, 2003 szeptember 22-én alapították Franciaországban, a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem alapító tagja volt. 

 Az ENEN küldetése a nukleáris területek szakértelmének megőrzése 

és fejlesztése a felsőoktatásban és képzésben.

 A fenti célkitűzést az egyetemek, a kutatóintézetek, a szabályozó 

testületek, az ipari és a nukleáris tudomány, valamint az ionizáló sugárzás 

alkalmazásában érintett egyéb szervezetek közötti együttműködés révén 

kívánja megvalósítani.

 66 egyetem, intézet és nemzetközi szervezet képezi tagságát

 Az ENEN honlapja: 

http://www.enen-assoc.org/en/about/enen-membership/members-list.html



ENEN TAGSÁG



 Az EURATOM NFRP12 2016-2017 HORIZON

2020 munkaprogramjának társfinanszírozásával

jöhetett létre az ENEN+ projekt.

 Több kutatás igazolta, hogy a nukleáris szakterület

ágazatai utánpótláshiánnyal küzdenek, ennek okai:

 negatív közvélemény, sajtó

 a szakemberek nyugdíjba vonulás

 az új generáció hiánya

 kommunikációs gondok

ELŐZMÉNYEK



 A nukleáris tudományterületnek új tehetségekre

van szüksége.

 Az európai országokban utánpótláshiány van.

 A fiatalok tájékoztatásának magában kell, hogy

foglalja a középiskolásokkal, a graduális és

posztgraduális képzésben résztvevő BSc, MSc és

PhD hallgatókkal való folyamatos kommunikációt,

gyors és minőségi információáramlást.

 Az ENEN+ projektnek elsődleges célja, hogy

segítse az új tehetségek felkutatását, megtartását,

képzését és folyamatos szakmai fejlődését, úgy az

Európai Unión belül, mint kívül.

CÉLKITŰZÉS



CÉLCSOPORTOK ÉS 

TUDOMÁNYTERÜLETEK

 Középiskolások

 BSc hallgatók

 MSc hallgatók

 PhD hallgatók

 Fiatal szakemberek a 

diploma megszerzése 

után

 Nukleáris 

 Sugárvédelem

 Radioaktív hulladékok

 Orvosi fizika



RÉSZTVEVŐK



A PROJEKT FELÉPÍTÉSE



KÖLTSÉGVETÉS



MEGVALÓSÍTANDÓ 

CÉLOK

 2000 secondary school pupils reached by information; 

 national secondary school pupil competitions in 15 EU member states; 

 60 secondary school pupils at the nuclear summer camp; 

 200 BSc students at 1 month nuclear internships; 

 100 MSc students at 2 month nuclear internships; 

 50 MSc students at 4 month EMSNE exchange visits; 

 20 BSc or MSc students presenting their work at the international conference; 

 50 PhD candidates or postdocs at 6 month exchange visits/internships; 

 20 PhD candidates or postdocs at 24 month research within EURATOM 

H2020 projects; 

 30 candidates for “nuclearization” at 1 month trainings; 

 35 candidates for “nuclearization” at 3 month trainings. 









JELENTKEZÉS



PÁLYÁZATOK 

ÉRTÉKELÉSE



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET


