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Tisztelt Dékán Úr!
A moszkvai nagykövetségünk arról tájékoztatta a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, hogy az orosz
Gubkin Állami Olaj-és Gázmérnöki Egyetem 2020. november 18–20. között tartja meg idén immáron a
12. alkalommal a fiatal olaj-és gázmérnökök számára létrehozott „Oil and Gas Horizons” elnevezésű
nemzetközi kongresszust, amelynek fő témája „Shaping the Energy Future: Industry that amazed the
world”.
A kongresszus célja egy olyan nemzetközi platform biztosítása hallgatók és fiatal szakemberek számára,
ahol ötleteket és tapasztalatokat cserélhetnek, erősíthetik a tudományos és üzleti együttműködést az
orosz és külföldi szakemberek között.
Az idén a koronavírus-járvány okozta rendkívüli körülmények miatt az eseményt hibrid formában
tartják meg: azon külföldi résztvevők, akik nem tudnak Moszkvába utazni, online felületen
csatlakozhatnak be a háromnapos fórumra. A kongresszus nyelve kizárólag angol.
Az eseményre általánosságban érvényes, hogy a szervezők állják a szállás- és étkeztetési, valamint a
transzferköltségeket a rendezvény ideje alatt, a kiutazás önköltséges, azt a szervezők nem térítik meg.
A jelentkezés menete:
 BSc, MSc, PhD és az olajipari szakmában már elhelyezkedett fiatal (35 éves korig) szakértő
jelentkezését várják 2020. október 1-ig a következő oldalon:
http://www.oilandgashorizons.ru/


Regsitration for participants: résztvevőként egy 3.000 karakteres, angol nyelvű tanulmány1
beadásával lehet jelentkezni, amelyet a kongresszus alatt prezentálni kell. A kongresszus végén
egy külön kiadmányban publikálják a beérkezett tanulmányokat és rögzítik az orosz
bibliográfiai adatbázisban. A tanulmányt október 1-ig lehet feltölteni a megadott
formakövetelményeket figyelembe véve
(https://www.oilandgashorizons.ru/docs/requirementsend.pdf



Registration for delegates: motivációs levél csatolásával is lehet jelentkezni az eseményre
delegátusként, ez a státusz teljes körű részvételt tesz lehetővé valamennyi aleseményen,
pl. PetroOlympics csapatverseny, kiutazás esetén a szállást és étkezést a szervezők
finanszírozzák.



További információért az alábbi emaileken és telefonszámon lehet érdeklődni: ogh@gubkin.ru
Alina Nasrullaeva ( nasrullaeva.alina@yandex.ru és tel.: +7 968 843 4717)
1027 Budapest, Bem rakpart 47. Telefon: (06 1) 458-1175, E-mail: tdf@mfa.gov.hu

Beadási és jelentkezési határidő 2020.10.01.
Amennyiben az Önök felsőoktatási intézményében a hallgatókat vagy a témában jártas szakértőket
érdekli az oroszországi nemzetközi kongresszus, úgy a jelen üzenetben leírtak alapján lehet jelentkezni
és reszt venni a programon.
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