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EDUTUS-os hallgatók a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Közgazdaságtudományi Szekciójában

 Az év turisztikai témájú szakdolgozata 2012 pályázat különdíját az Edutus
Főiskola végzett hallgatója nyerte el

 Portugáliában jártunk

EDUTUS-os hallgatók a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Közgazdaságtudományi Szekciójában
Április 18. és 20. között rendezték meg a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Közgazdaságtudományi Szekcióját, Veszprémben. Főiskolánkat öten képviselték a rangos
megmérettetésen a legkülönfélébb tagozatokban, ahol az iskolai fordulókon továbbjuttatottak
pályamunkáit mutatták be egy 15 perces prezentáció keretében a zsűri előtt, majd ezt követően az általuk
feltett kérdésekre igyekeztek legjobb tudásuk szerint választ adni.
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A rendező Pannon Egyetem kiváló házigazdája volt az eseménysorozatnak, az előadások után számos
érdekes program, kikapcsolódási lehetőség várta az érdeklődőket. Különféle kulturális programokra,
városnézésre invitálták a résztvevőket. A péntek esti fogadás pedig jó alkalomnak bizonyult az egymással
való ismerkedésre, hiszen számos hazai és határon túli felsőoktatási intézményből érkeztek hallgatók és
oktatóik.
Összességében nagyon hasznos három napot tölthettek hallgatóink a „Királynék városában”. Elmondásaik
alapján az itt szerzett tapasztalatok mindenképpen meghatározóak lesznek tanulmányaik és későbbi
karrierük során.
Az Edutus Főiskolát képviselte: Bagány Nikolett, Hefler Katalin, Langer Kinga, Szarvas Dóra és Fegyver
Dorottya, aki két pályaművel is szerepelt.
Az eredményhirdetéskor kiderült, hogy Turizmus Desztináció Menedzsment témában írt munkájával
Fegyver Dorottya, turizmus-vendéglátás szakos III. éves hallgatónk, különdíjban részesült.
SZÍVBŐL GRATULÁLUNK!

Az év turisztikai témájú szakdolgozata 2012 pályázat különdíját az Edutus Főiskola
végzett hallgatója nyerte
A Magyar Turizmus Zrt. által életre hívott „Az év turisztikai témájú szakdolgozata” pályázatra 2012 őszén
39 szakdolgozat érkezett 12 felsőoktatási intézményből. A szakdolgozat-pályázat ünnepélyes
eredményhirdetésén, 2013. április 30-án, két kategóriában hirdettek nyerteseket, további két pályázó
pedig különdíjban részesült – áll az MT Zrt. közleményében.
Óriási öröm a számunkra, hogy az egyik különdíjat az Edutus Főiskola végzett hallgatója, Péter Boglárka
kapta „Szakképzés és karrierépítési lehetőségek vizsgálata a szállodaiparban régen és ma” c. dolgozatával,
melyet a bírálók és a záróvizsga bizottság egyhangúlag javasolt a pályázatra. Konzulense Magyar Márton
főiskolai adjunktus volt.
GRATULÁLUNK!

Portugáliában jártunk
„IP Crusust 2013” Erasmus intenzív programon hét turizmus-vendéglátás szakos hallgató vett részt
Gondos Borbála főiskolai tanársegéd vezetésével Portugáliában.
A kurzuson a hajózás mint turisztikai termék szerepelt a középpontban immár második alkalommal, az
előző kurzust Litvánia szervezte. Két hét alatt a nyolc országból érkezett diákok és tanárok nagyszerű
szakmai és szabadidős programokon vettek részt, különféle feladatokat kellett hol nemzetenként, hol
vegyes csoportokban teljesíteniük. A magyar delegáció nagy elismerést aratott gasztronómiai estjével,
melyben meghatározó szerepe volt a csapat séfjének, Micheller Dávidnak. Köszönet érte!
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Reméljük, a résztvevők élménybeszámolója kedvet csinál a folytatáshoz, és még többen pályáznak a
következő kurzusokra.
A tanulmányi utazásról szóló hallgatói beszámolók és videó az alábbi oldalon megtalálható:
http://www.edutus.hu/cikk/portugaliaban_jartunk/

Tájékoztató a Collegium Talentum 2013. tavaszi képzési programjáról
Az Edutus Főiskola immár harmadik éve működő külhoni magyar tehetségeket gondozó rendszere, a
Collegium Talentum az ösztöndíj és a tutori támogatás, valamint a szakmai előrehaladáshoz
elengedhetetlen konferencia részvétel és az idegen nyelvvizsga költségeinek megtérítése mellett évente
négy kötelező képzésprogramot is szervez a kollégistáknak. A program finanszírozója a Bethlen Gábor
Alap.
A 2012/13. tanév második félévére a
főiskola 49 határon túli fiatal kutatóval
kötött támogatási szerződést. Ez a
létszám hét fővel kevesebb, mint a
megelőző szemeszterben, mert azóta
hárman
megvédték
doktori
értekezésüket és megszűnt a hallgatói
jogviszonyuk, négyen pedig különféle
okok miatt halasztást kértek. A 2013.
április 19–21. közötti program az Edutus
Főiskola Falk 1 Rendezvényközpontjában
zajlott. Az első nap (péntek) a
szerződéskötéssel,
a
támogatások
részidős kifizetésével és az egyéni
munkatervek
személyes
megbeszélésével kezdődött, majd a
működési és támogatási rendszer
változásairól hangzott el elnöki tájékoztató. Délután a kutatás marketingje és a tudomány kommunikációja
került terítékre. A kutatási témák, kapacitások és eredmények piaci értékesítéséhez szükséges marketing
alapismereteket a Collegium Talentum elnöke, Dr. Kandikó József, az Edutus Főiskola tanárának
előadásában sajátíthatták el a kollégisták, a tudomány kommunikációjának érdekes és hasznos témakörét
Dr. Vásárhelyi Tamás kandidátus, az ELTE TTK tanára, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatóhelyettese mutatta be.
Az elhangzottakra szép számú reakció érkezett, hasznos párbeszéd alakult ki a kollégisták és az előadók
között. A délután második részében Dr. Zeidler Miklós történész (ELTE BTK) „Revíziós gondolat – Trianon
értelmezések” címmel tartott előadást, új levéltári kutatások eredményeit is bemutatva a részletes
összefoglalóban. A téma máig ható aktualitása szintén több kérdést ébresztett a kollégistákban.
Bővebben:
http://www.edutus.hu/cikk/tajekoztato_a_collegium_talentum______tavaszi_kepzesi_programjarol/
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Szakmai Gyakorlat Konferencia a Falk1 Rendezvényközpontban
Olyan apró hibák vannak a magyar felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati rendszerében, amik
könnyen orvosolhatók, de a jelenlegi helyzetben ellehetetleníti azt. Erre való tekintettel
problémamegoldó munkacsoportot hozott létre az Edutus Főiskola és a KKVHÁZ Zrt.
Az Edutus Főiskola és a KKVHÁZ Zrt. konferenciát szervezett a felsőoktatási hallgatók szakmai
gyakorlatának – benne a szakdolgozatok
írásának – szervezési és tartalmi kérdéseiről.
A konferencián megállapításra került, hogy
sok esetben gyakorlati nehézségekbe
ütközik a nemzeti felsőoktatási törvény
rendelkezései szerint szakmai gyakorlatra
kötelezett hallgatók vállalati elhelyezése.
A jelen lévő multinacionális vállalatok
képviselői elmondták: hiába kedvező a
szakmai
gyakorlatos
hallgatók
foglalkoztatása
adózási
szempontból,
problémát okoz az, hogy a tevékenység a
munka törvénykönyve hatálya alatt folyik,
és mint ilyen, a nemzetközi riportokban
létszámbővülést, ezzel együtt hatékonyság csökkenést mutat. Persze az ügy nonszensz, de a magyar
szabályozás miatt egyetlen nemzetközi cég sem vállalja a riport maszkok módosítását. A helyzetet
megvilágító megjegyzésre a riportokban nincs lehetőség, a magyar vezetők pedig nem vállalják a
„magyarázkodást” a nem egyszer tengerentúli tulajdonosok felé.
Nem ez a helyzet a hazai KKV szektorban. Ők keveset tudnak a szakmai gyakorlatos hallgatók
foglalkoztatásában rejlő kedvező lehetőségekről, és többnyire nincs kellő kapacitásuk a mégis felvett
fiatalok tanítására, miközben a vonatkozó jogszabályok szigorúan előírják a képző és a fogadó intézmények
részére is a szakmai gyakorlatok követelményeit.
A konferencián egy biztossá vált. Az EDUTUS és a KKVHÁZ egy munkabizottságot hozott létre a kérdés
szakszerű és megoldást kereső rendezésére.
Bővebben: http://www.edutus.hu/cikk/szakmai_gyakorlat_konferencia_a_falk__rendezvenykozpontban/

4

Lézertechnológiák a járműipar és a megújuló energiaforrás hasznosítás
szolgálatában konferencia az Edutus Főiskola szervezésében
Az Edutus Főiskola mint a TÁMOP-4.2.2.A – 11/1/KONV – 2012–0075 konzorcium projektvezetője,
lézertechnológiák a járműipar és a megújuló energiaforrás hasznosítás szolgálatában címmel konferenciát
szervezett.
A projektjavaslat születéséhez az a
felismerés vezetett, hogy a korszerű
technológiák
és
alkalmazások
szinergiája
a
gyors
fejlődés
következtében
hátrányba
került.
Ebben az esetben a lézertechnológiák
járműipari és megújuló energiaforrás
hasznosítás kedvező együtthatásáról
van szó. Mind a három területen
(lézertechnológiák,
járműipar
és
megújuló energiaforrás hasznosítás)
vannak
figyelemre
méltó
új
eredmények, csupán a kölcsönhatás
előnyeinek kihasználtsága szenved
hiányt.
A
projekt
ezeknek
a
szinergiáknak az újszerűségében rejlő
lehetőségek feltárására és kihasználására törekszik.
Bővebben:
http://www.edutus.hu/cikk/lezertechnologiak_a_jarmuipar_es_a_megujulo_energiaforras_hasznositas_sz
olgalataban_konferencia_az_edutus_foiskola_szervezeseben/
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Egyéb hírek, érdekességek
Bemutatták a MofettAir pihenőszéket
„CO2 – az Élet Lehelete” címmel az Edutus Főiskola és a CooProdukt Kft. mini-konferenciát rendezett,
melynek alkalmából bemutatták a MofettAir pihenőszéket.
A konferencia azzal a céllal szerveződött, hogy
az érintett szakemberek összehozásával
szakmai
előadások
keretében,
aktuális
ismereteket és információkat szolgáltassanak
az eltérő társadalmi és gazdasági szférából
érkező résztvevők számára.
A
konferencia
alkalmával
a
széndioxidkezelések humán célú, széles körben
történő
alkalmazásának
lehetőségeit
elemezték, illetve a rendezvényen bemutatták
a MofettAir pihenőszéket.
Bővebben:
http://www.edutus.hu/cikk/bemutattak_a_mofettair_pihenoszeket/

VII. Országos Felsőoktatási Véradóverseny (2012/13)
A Magyar Vöröskereszt, az Országos Vérellátó Szolgálat a 2012/13-as
tanévre is meghirdette a VII. Országos Felsőoktatási Véradóversenyt
„Adj vért, adj esélyt!”elnevezéssel, melyhez az Edutus Főiskola is
csatlakozott.
Eddig 37 felsőoktatási intézmény nevezett. A VII. Országos Felsőoktatási
Véradóverseny 2012. szeptember 1. és 2013. május 24. között zajlik.
A véradás időpontja: 2013. május 15. 9:00–13:00
Helyszín: Budapest, Bécsi út 324. 5. épület 1. emelet
A véradásról bővebben: http://www.veradas.hu/VII.-Orsz%C3%A1gos-Fels%C5%91oktat%C3%A1siV%C3%A9rad%C3%B3verseny2012/13/
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Budapesti Sárkányhajó Fesztivál 2013
Budapesti Sárkányhajó Fesztivál 2013. május 11–12-én. Immár hetedik
alkalommal a budapesti Lágymányosi Öböl látja vendégül a magyar sárkányhajós
társadalmat.
A fesztiválsorozat első állomásán, május 11–12-én több tucat színpompás sárkány
fogja felpezsdíteni a Lágymányosi-öböl nyugodt mindennapjait. A feltűnő
jelenségnek számító, 12,5 m hosszú sárkányhajók versenye és a sportág egzotikus
volta igazi kuriózumnak számít.

Belga Sörfesztivál 2013
Belga Sörfesztivál 2013. Idén negyedik alkalommal rendezik meg a belga sörök
ünnepét a Vajdahunyad várban.
Időpont: 2013. május 31. /péntek/ – 2013. június 2. /vasárnap/
Helyszín: Budapest, Városliget, Vajdahunyad vára

VI. Tatai Patara – A nagy durranás
2013. május 24–26. között hatodik
alkalommal rendezik meg a nagyszabású
és látványos Tatai Patara török kori
történelmi fesztivált a tatai vár és az
Öreg-tó környékén.

Időpont: 2013. május 24–26.
Helyszín: tatai vár és Öreg-tó
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