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    Csatlakozz hozzánk  

-on! 

2016. október 

Kutatók Éjszakája 

2016. szeptember 30-án volt a 11. Kutatók 

Éjszakájára, mely az egész országra kiterjedő 

tudományos-ismeretterjesztő rendezvény. Az 

Edutus Főiskola Tatabányai Tagozata immár 

harmadik alkalommal vett részt az eseményen. 

Az érdeklődőket változatos interaktív 

programok, érdekes előadások és tanulságos játékok várták. 

A legnagyobb hangsúly az idei évben is az 

Edutus Főiskola egyik ikonikus témáján, a 

robotikán volt, mellyel Nagyné Csóti Beáta és 

műszaki szakos hallgatók tartottak 

foglalkozást az elsősorban fiatal diákokból 

álló résztvevőknek.  Tovább a teljes cikkre! 
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Példaértékű együttműködés az 

SSC szektor számára 

Az SSC szektor és a jelentkezők részéről 
is megkülönböztetett figyelem kíséri az 
Edutus Főiskolán 2016. szeptember 30-
án Budapesten induló egyéves SSC spe-
cialista szakirányú továbbképzést. A 
Főiskola a programot az SSC Heroes 
szakmai támogatásával és piacvezető 
nemzetközi szolgáltató központok be-
vonásával valósítja meg. A képzésbe 

bekapcsolódó vállalatok a BT, GE, Mylan, TATA és a Viacom szakemberei a 
szolgáltató központok folyamataival, a nemzetközi vállalatok működésé-
vel, a legelterjedtebb vállalatirányítási rendszerekkel, és elengedhetetlen 
interkulturális konfliktuskezelő gyakorlatokkal ismertetik meg a hallgató-
kat. 

Sajtóközlemény! 

https://www.facebook.com/edutus.hu/timeline
https://www.facebook.com/edutus.hu/?fref=ts
http://www.edutus.hu/cikk/kutatok2/
http://www.edutus.hu/cikk/peldaerteku_egyuttmukodes/
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Mintegy kétszázan gyűltek össze a székelyudvarhelyi MÜTF 
Oktatási Központ tanévnyitó ünnepségére 2016. szeptember 23-án 
a Városháza Szent István-dísztermében. Idén 114 elsőéves hallgató 
kezdte el tanulmányait az oktatási intézményben. 
 „Míg a mezőgazdaságban az ősz a betakarítás időszaka, az 
oktatásban ekkor kezdődik a vetés, ekkor indul az élet az elsőéves 
hallgatók számára” – 
köszöntötte a Himnusz 
eléneklése után az új 
diákokat dr. Ilyés Ferenc, 

az immár 18 éves, Magyar Termék Nagydíjas MÜTF Oktatási Központ 
ügyvezető igazgatója. Ezt követően politikusok, közéleti személyek, 
valamint a MÜTF Oktatási Központban működő felsőoktatási 
intézmények vezetői köszöntötték az elsőéveseket. 

Bővebb információk itt! 

Minden évben szeptember 27-e a Turizmus Világnapja, ennek kapcsán 
különböző rendezvényeket tartanak világszerte. Az Edutus Főiskola 
harmadéves Turizmus-vendéglátás szakos, a felsőoktatási szakképzésben 
résztvevő elsőéves Turizmus-vendéglátás szakos hallgatói és a Turizmus 
tanszék oktatója idén a Belvárosi Plébániatemplom, mint új turisztikai 
attrakció bemutatása során segítettek önkéntesként a hozzá kapcsolódó 
rendezvény lebonyolításában. Délelőtt 10 órától minden órában a 
templommal és annak fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatos prezentációt 
lehetett meghallgatni, illetve utána egy helyszín bejáráson is részt 
vehettek az érdeklődők. 

További információk itt! 

2016. szeptember 30-án, harmadik alkalommal került 
megrendezésre a Turizmus Világnapjához kötődően a 
Turizmus Alumni találkozó, idén egy különleges helyszí-
nen a Nem adom fel kávézóban, ahol közel 50 fő vett 
részt (volt hallgató, oktató és meghívott vendég) az 
eseményen. A Turisztikai Világszervezet (UNWTO) idei 
világnapi témája a fogyatékossággal élőkre fókuszált, 

ennek megfelelően választottuk ki a helyszínt és a programokat.  
A megnyitó beszédet Dr. Jandala Csilla az Edutus Főiskola rektora, egyben a Turiz-
mus-vendéglátás szak (korábbi Idegenforgalmi és szálloda szak) megalapítója, vezetője tartotta, majd Né-
meth Roland, paralimpikon, főiskolánk jelenlegi hallgatója, Báder Richárd a Nem adom fel kávézó dolgozója 
és Dr. Hollóné Ruska Zsuzsanna a Kecskeméti EGYMI és Gyermekotthon igazgatója is köszöntötte a jelenlé-
vőket. 

További információk itt! 

Az oktatásban ősszel kezdődik a vetés 

Turizmus Világnapi rendezvényen segítettek hallgatóink  

Turizmus Alumni Találkozó 

http://www.edutus.hu/cikk/mutf/
http://www.edutus.hu/cikk/turizmus_vilagnap/
http://www.edutus.hu/cikk/alumni/
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Részvétel a Karrier Expón 

2016. szeptember 27-én tartották Tatabányán 
a Vértes Agorájában a Karrier Expo nevű 
rendezvényt (korábbi években Fiatalok 
Európája néven volt ismert), melyen az 
Edutus Főiskola is részt vett. Az Edutus 
standja elsősorban a felsőoktatásba 
jelentkezés előtt álló diákokat kívánta 
megszólítani, de ezen kívül matematika 

érettségire való felkészítést is kínált, továbbá robotikai és programozói 
oktatási továbbképzést a pedagógusoknak. A főiskola ennek keretében 
LEGO Robot bemutatóval is készült, ahol Nagyné Csóti Beáta gazdasági 
mestertanár tartott rövid előadást a főiskolán tartott szakkörökről, 
továbbképzésekről, melyeken LEGO Mindstorms Robotok segítségével 
lehet játékosan a programozást, valamint a pedagógusok számára a 
programozás tanítását is tanulni. 

2016. szeptember 20-án zajlott az Egyetemi Sport Nemzetközi Napja, melynek célja többek között az volt, 
hogy ráirányítsa a figyelmet a sport fontosságára a felsőoktatásban és arra, hogy nemcsak a szellemi, de a 
fizikai felkészültség, edzettség is legalább ugyanannyira fontos a jövő értelmisége számára. Az Edutus 
Főiskola több számban  is képviseltette magát a programon. 

Az Edutus Főiskola Tatabányai és Budapesti Tagozatán is megtartották a rendes évi Hallgatói 
Önkormányzati Választásokat. A főiskola hallgatói 2016. szeptember 26. és szeptember 29. között adhatták 
le szavazataikat azokra a szaktársaikra, akik korábban megpályázták a HÖK tisztviselői posztot. 

Egyetemi sport nemzetközi napja 

HÖK választás 
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Az Edutus a Hospice-ért fut! 

2016. október 9-én vasárnap az Edutus a 
Hospicért futott! Az Edutus sportolói 
programos hallgatói a 31. SPAR Budapest 
Maratonon futásukkal támogatták a Magyar 
Hospice Alapítványt. Az Edutus Főiskolát 
Lucz Dóra, Tótka Sándor, Hufnágel Tibor, 
Szalai Tamás, Imre Géza - öregdiák, és Csépe 
Panni - Sportolói Program vezető - képviselik. 
   További képek itt! 

Az eddig évekhez hasonlóan az Edutus Főiskola ebben a félévben is megrendezi az intézményi TDK 
konferenciát, melynek várható időpontja 2016. november 15. Budapesten és Tatabányán egyaránt (a 
létszámtól függően ez módosulhat egy helyszínre). 
A TDK-ra való jelentkezés határideje: 2016. október 3., 12 óra (jelentkezési lap leadásával, mely a neptun 
Ügyintézés/Kérvények menü alatt az EDUTUS-TDK Jelentkezési lap néven érhető el. A kérvény leadása után 
a leadott kérvényeken belül van lehetőség azt kinyomtatni, illetve nyomtatás után aláírni és aláíratni a 
konzulenssel). 

További információk itt! 

2016. szeptember 29-én volt megtartva a Gólyatábor Afterparty a Megálló Bisztróban. A kapunyitás este 
hétkor volt, és amíg a korai érkezők a többiekre vártak beszélgetéssel, csocsózással üthették el az időt. 
Kilenc órára befutott mindenki, így elkezdődhetett a karaoke. Egyes vállalkozóbb szelleműek ugyan elég 
bátrak voltak szólóban csillogtatni énektudásukat, de a legtöbben inkább csoportosan énekelték a jól 
ismert slágereket. A dalolás annyira jó hangulatban telt, hogy a buli táncolós része a tervezettnél csak 
később kezdődhetett el. Végre, miután mindenkit sikerült leinvitálni az alagsorba, indulhatott a mulatság. A 
hangulatért a Gólyatáborban már megismert DJ felelt. A  kevésbé táncos-lábúak számára Sörpong 
bajnokság is volt, aminek nyertesei italnyereményben részesültek. A résztvevők a tábor hangulatát 
felidézve szórakozhattak együtt és lehetett részük  még egy felejthetetlen estében. 

TDK konferencia 

Gólyatábor Afterparty 

Együttműködés a British Telecom és az Edutus Főiskola között 

2016. szeptember 7-én Együttműködési szerződést írt alá a British Telecom 
magyarországi regionális szolgáltató központjának (SSC) ügyvezető 
igazgatója Szabó Zoltán és az Edutus Főiskola rektora, Dr. Jandala Csilla. A 
megállapodás értelmében a BT közreműködik az Edutus Főiskolán 
szeptember 30-án, Budapesten induló másoddiplomás képzés 
megvalósításában. Az egyéves képzésre diplomások jelentkezhettek 
szeptember 15-ig.  

További információk itt! 

https://www.facebook.com/edutus.hu/posts/1290222111001707
http://www.edutus.hu/cikk/tdk2/
http://www.edutus.hu/cikk/egyuttmukodes_a_british_telecom_es_az_edutus_foiskola_kozott/
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Következő számunk megjelenéséig kövesd híreinket    -on,   

-en, és honlapunkon! Észrevételedet email címünkön jelezheted! 

2016. október 19-21. között kerül megrendezésre az AUTOMOTIVE HUN-
GARY Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás. Az eddigi sikeres 
kiállítások alapján a Hungexpo Zrt. újra megrendezi a járműipar legna-
gyobb regionális fórumát, ahol minden járműipari ágazat képviselteti 
majd magát, multinacionális cégek, világmárkák, kis- és középvállalkozá-
sok egyaránt jelen lesznek, lefedve a járműgyártás teljes folyamatát.  
Az Edutus Főiskola a kiállításon a Tatabányai Standon fog megjelenni az 
AGC, a Bridgestone, az OTTO FUCHS és Tatabánya Városának képviseleté-
vel egyetemben.    További információk itt! 

Programajánló 

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel 
az Edutus Főiskolát ismét felkérték, 
hogy az idén is megrendezésre kerülő 
Bláthy-napok rendezvény keretein 
belül, 2016. október 12-én tartson egy 
LEGO Robot bemutatót. A 
megkérésnek boldogan teszünk 
eleget, az említett napon 
előreláthatólag 10:00-tól a helyszínen 
megtartjuk a kért bemutatót. 

További információk itt! 

AUTOMOTIVE HUNGARY KIA LLI TA S 

BLA THY-NAPOK 

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
https://www.facebook.com/edutus.hu?fref=ts
http://automotivexpo.hu/hu
http://www.blathy-tata.hu/

