
A tartalomból: 

Jelentkezés keresztféléves 

képzésre! 

1 

Pályaválasztási Kiállítás 2 

Így tanulunk mi! szakmai 

konferencia 

2 

Hírmorzsák 3 

Felhívások! 4 

IV. évfolyam, 3. szám 

EDUTUS HÍRLEVÉL 

Csatlakozz az „Edutus Gólyák 2015” csoporthoz is  
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EDUTUS HÍRLEVÉL 

Pályaválasztási Kiállítás 

November 6-7-én az Edutus is részt vett a Komárom-Esztergom megyei Pályaválasztási Kiállításon, melyet idén a 

tatabányai Földi Imre Sportcsarnokban szerveztek meg. A főiskola standját sokan látogatták annak ellenére, hogy a 

kiállítás fő célcsoportja a 8. osztályos korosztály volt.  

A rendezvényre kivittük magunkkal a Lego robotokat is, melyek irányítását is kipróbálhatták a diákok, valamint 

felhívtuk az érdeklődők figyelmét a jövő hétvégén megrendezendő FLL versenyre is, valamint a szakkörre, melyet az ő 

korosztályuknak tart a főiskola, és sokan mondták, hogy majd a gimnázium után szeretnének hozzánk járni műszaki 

képzésre. 

Így tanulunk mi! szakmai konferencia 

A Millenárison 2015. október 20-21-én az Így tanulunk mi! Szakmai konferencia keretében a diákok és a tanárok 

megismerhették a Lego-robotok működését. Az első napon Palotai Péter első éves mechatronikai mérnök szakos 

hallgatónk, a második nap folyamán pedig Szomolya Márk másod éves mechatronikai mérnök szakos hallgatónk volt 

az érdeklődők segítségére. A robotok alapprogramozását is kipróbálhatták Nagyné Csóti Beáta segítségével. A 3 

alapkonstrukciós robot mellett megtekinthették a WRO JHS kategóriában induló 1. helyezett csapat robotját, illetve 

ennek a működését. A képzésekről a diákokkal, valamint a kísérő tanáraikkal Gajzágó Éva konzultált. 
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EDUTUS HÍRLEVÉL 

Hírmorzsák 

INTERNATIONAL DAY 

Gruber Tamás képviselte az Edutus 

Főiskolást Dániában-Koldingban az 

International Business Academy-n 

képviselte október 28-án az 

International Day eseményen.  

A Főiskolán keresztül a VELUX 

programmal jutott ki Dániába.  

Ezúton is gratulálunk Neki és sok 

sikert kívánunk a továbbiakban!  

TALENTUM KUPA 

Az Edutus Főiskola október 

24-25. között részt vett a 

Bejárható Magyarország-, 

valamint a Sportolói 

Programmal a Pátyon 

megrendezett Díjlovas 

Utánpótlás Bajnokságon és 

Talentum Kupa döntőn a 

Bellandor Lovasközpontban.  

ITU TELECOM WORLD KONFERENCIA 

Idén Budapesten, a Hungexpon rendezték meg a 150 éves múltra 

visszatekintő ITU (Nemzetközi Távközlési Egyesület) 

kongresszust. A 4 napos rendezvénysorozat ideje alatt közel 130 

ország, több mint 4000 IT szakembere vett részt a konferencia 

előadásain, workshopjain, illetve tekintette meg a kiállítást. 

Az EDUTUS Főiskola három első éves Turizmus – vendéglátás 

szakos hallgatója Al-Kerdieh Leila, 

Csizmadia Dorottya, valamint 

Szabó Kristóf is 

közreműködhettek a rangos 

nemzetközi rendezvény 

lebonyolításában. 

NEMZETKO ZI DIA KOLIMPIA 

Főiskolánk részt vett a Szentpétervári Állami 

Közgazdaságtudományi Egyetem által október 26-

30. között megrendezett Nemzetközi 

Diákolimpián, melyen 44 felsőoktatási intézmény 

több mint 350 hallgatója vett részt 15 szekcióban. 

Főiskolánk és az egyetem megállapodott abban, 

hogy a jövőbeni diák- és oktatócsere, valamint 

közös képzések, kutatások érdekében 

együttműködési megállapodást fognak aláírni. 

Az Edutus Főiskola kihasználva a lehetőséget, 

bemutatkozó 

látogatáson 

felkereste 

Magyarország 

Szentpétervári 

Konzulátusát is. 

KI NAI SZAKMAI NAP 

A Nemzetgazdasági Minisztérium turisztikai helyettes 

államtitkársága október 22-én Kínai Szakmai Napot rendezett, 

melyen részt vett az Edutus Főiskola rektora, Dr. Jandala Csilla is. 

A programban előadások hangzottak el a kínai piaccal való 

együttműködés sajátosságairól, illetve arról, hogy 2016-ban az 

Utazás Kiállítás díszvendége Kína lesz. 

Az eseményen mutatkozott be először a szakmának a Magyar 

Turizmus Zrt. Pekingbe újonnan kinevezett  képviselője, Kovácsics 

Iván. 

WRO DO NTO  

November 6-7-én rendezték meg a WRO döntőjét 

Katarban. Összesítésben a LE(t's)GORoboGo 

csapata a 15. helyen végzett a Regular kategória 

Junior High School korosztályában induló 88 

csapat közül.  

 

Gratulálunk nekik 

ehhez a kiváló 

teljesítményhez!  

https://www.facebook.com/pages/Bellandor-Lovask%C3%B6zpont/205049612852008


EDUTUS HÍRLEVÉL 

Szerkesztőség és kiadó: 

Edutus Főiskola 

Elérhetőség: 

www.edutus.hu 

E-mail: 

marketing@edutus.hu 
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Felhívások! 
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PA LYA ZATI FELHI VA S 

Főiskolánk pályázatot hirdet 2016 

februárjában végzős hallgatók 

részére. A pályázat címe: 

„Magyarország és a közép-európai 

térség az Európai Unióban, az 

Európai Unió világában”.  

További részletek elérhetők itt. 

Következő számunk megjelenéséig kövesd híreinket    -on,   

-en, és honlapunkon! Észrevételedet email címünkön jelezheted! 

GAZDASA GI 

CSU CSTALA LKOZO  

November 19-én Gazdasági 

Csúcstalálkozót szervezünk Tatabányán. 

Helyszín: Megyeháza (2800 Tatabánya, 

Fő tér 4. Nagy Tanácsterem) 

Téma: Szakképzés, kereskedelem-

fejlesztés, pályázatok, érdekvédelem 

További részletek itt. 

FLL VERSENY 

Mindenkit szeretettel várunk a 

most hétvégén megrendezendő 

FLL versenyre, november 14-én 

9.00 órától.  

Helyszín: A Vértes 

Agórája  

További információ 

itt. 

http://edutus.hu/feltoltesek/fajlok/P%C3%A1ly%C3%A1zat%20hallgat%C3%B3knak/szellemi%20tulajdon.pdf
https://www.facebook.com/edutus.hu?fref=ts
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAkAAA7lND4BkAWGP9wo9s9VuSdfq7U8m50N_qs&authType=NAME_SEARCH&authToken=MsID&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A249902142%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A14
http://edutus.hu/cikk/7/
https://www.facebook.com/FLL-Edutus-1853340224890107/

