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Lézer Laboratórium ünnepélyes átadása
Sikeresen lezajlott a magyar-japán szakmai diákfórum az EDUTUS-on
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EDUTUS – KATTANJ RÁ!
Elkészült az Edutus Főiskola legújabb reklámfilmje, melyet itt tekinthet meg.
FARSANGI HANGULATBAN TELT A SZÉKELYUDVARHELYI TAGOZAT GÓLYABÁLJA
Party hangulat, színes öltözékek és vidámság jellemezte a székelyudvarhelyi tagozat
novemberi gólyabálját. A bálról készült képek itt tekinthetők meg.
VÁLLALKOZÓI MŰHELYTITOK ERDÉLYBEN CÍMŰ SZAKKÖNYV BEMUTATÓJA A
SZÉKELYURDVARHELYI TAGOZATON
A Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó gondozásában megjelent könyv igazi
közszolgálati feladat, mert a vállalkozók önismeretét, vállalkozásuk hatékonyságának
javítását, piaci eredményeik fejlesztését szolgálják azok az ismeretek, amelyeket a könyv
nagyon gyakorlatiasan bemutat. További részletekről itt olvashat.

STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST ÍRT ALÁ A FŐISKOLA A
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMMAL
2014. január 8-án stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Vidékfejlesztési
Minisztérium és az Edutus Főiskola az élelmiszer-gazdaság és a turizmus hatékony
fejlesztése, a hazai és határon túli kis- és középvállalkozások megerősítése, valamint a
határon túli gyakorlatorientált képzések kialakítása szándékával.
Az együttműködésről szóló cikket itt olvashatja.
EDUCATIO KIÁLLÍTÁS
A főiskola standját nagy számban látogatták meg a felsőoktatás iránt érdeklődő diákok. A
toborzásban Zöldike is részt vett. A kiállításról és Zöldikéről készült képeket
megtekinthetik a főiskola Facebook oldalának albumában.
NYÍLT NAPOK AZ EDUTUS FŐISKOLÁN
Az Edutus Főiskola három-három alkalommal nyílt napot tartott budapesti és tatabányai
tagozatán. Valamivel több, mint 400 diák érdeklődött főiskolánk iránt és vett részt a
számunkra rendezett nyílt napon. Az eseményeken készült képek a galériában
tekinthetők meg.
AZ EDUTUS FŐISKOLA IS RÉSZT VETT A TURISZTIKAI DÍJÁTADÓ GÁLÁN
A turizmus szakma egyik legnagyobb rendezvénye a hagyományosan február 1-én tartott
díjátadó gála és évadnyitó fogadás. Az idei eseményen a turizmus szakma állami
irányításában, szakmai szövetségeiben és vállalkozásaiban dolgozók mellett szokás
szerint az oktatás is képviselve volt. A gáláról további érdekességek és képek itt
találhatók.
LÉZER LABORATÓRIUM ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA
Az Edutus Főiskola mint a TIOP-1.3.1 – 10/1 – 2010-0015 azonosító jelű projekt gondozója, a
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Magyarország vezető
alkalmazott kutatóintézménye és Tatabánya mint befogadó város 2014. február 7-én
átadta lézerlaboratóriumát. A hallgatók ezen túl nem csupán elméleti, hanem gyakorlati
síkon is elsajátíthatják a tananyagot. Az esemény részleteiről a honlapon olvashat, illetve
a pontos program itt tekintheti meg.
SIKERESEN LEZAJLOTT A MAGYAR-JAPÁN SZAKMAI DIÁKFÓRUM AZ EDUTUS-ON
Az Edutus Főiskola Helyi Élelmiszerláncok Fejlesztése és Innovációja Szakmai Műhelye és
Szakkollégiuma (HÉLIA), valamint a tokiói Waseda University School of Social Science az
idén ismét megrendezte az immár tíz éves hagyományokkal rendelkező közös magyarjapán diákfórumot. Az eseményen készült képgaléria a főiskola hivatalos Facebook
oldalán tekinthető meg.
EGTC KONFERENCIA AZ EDUTUS FŐISKOLÁN
A Magyar Atlanti Tanács és az Edutus Főiskola 2014. február 14-én EGTC konferenciát
tartott Határon átnyúló együttműködések és fejlesztések keretei a 2014–2020-as
költségvetési időszakban címmel. A konferencia célja az volt, hogy az EGTC rendelet
jelenleg zajló felülvizsgálata során előrelépéseket érjenek el az uniós intézmények, és az
eszközt egyéb politikai területekre is kiterjesszék. A konferenciáról bővebben itt olvashat.

EDUTUS FILMKULB
Kéthetente csütörtökön filmklubbal várja a főiskola diákjait és az érdeklődőket. Részletek
itt olvashatók.

