
viden összefoglalta hogy 

miért van zöld útja a ma-

gas szintű képzéseknek 

Tatabányán: van hol: 

laborok, van mivel: 

csúcstechnológiát képvi-

selő eszközök, van kivel: 

leendő képzett oktatók.  

Az ünnepélyes szalagát-

vágás után a meghívott 

vendégek megtekintet-

ték a gyártástechnológi-

ai, a tervező-modellező 

és szimulációs, a mérés-

technikai és műszaki 

optikai ismeretek oktatá-

sára szolgáló labort. 

Az Új Széchenyi Terv 

támogatásával csaknem 

egymilliárd forint értékű 

laboratóriumi fejlesztés 

valósult meg az utóbbi 

években. Februárban a 

„C” épületben átadott 

lézerberendezést köve-

tően most újabb laboro-

kat adtak át a főiskola 

újvárosi „B” épületének 

emeletráépítéssel egybe-

kötött beruházás kereté-

ben.  

Szögi Zoltán, az Edutus 

Zrt. Vezérigazgatója kö-

szöntötte a megjelente-

ket.  

Bencsik János ország-

gyűlési képviselő, a par-

lament gazdasági bizott-

ságának tagja beszédé-

ben kihangsúlyozta, 

hogy a Főiskola egyre 

közelebb kerülhet, hogy 

legyen államilag támoga-

tott mérnökképzés. 

Schmidt Csaba, Tatabá-

nya polgármestere el-

mondta, hogy a tovább-

haladás egyik motorja 

lehet a főiskola, hiszen a 

cégvezetők többségé-

nek véleménye szerint 

az úgynevezett humán 

infrastruktúra fejlesztése 

kiemelt jelentőségű. 

Popovics György, a me-

gyei közgyűlés elnöke a 

„főiskola nagykövet-

ének” nevezte magát, 

azzal kapcsolatban, hogy 

a megyét járva minden-

felé elviszi az intézmény 

jó hírét. 

Valenta László, a Műsza-

ki Intézet igazgatója rö-
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A nyitó rendezvényen minden 

partnerintézmény egy rövid, 

öt perces prezentációval mu-

tatkozott be. Másnap kez-

dődtek a kurzusok, melyekre 

58 külföldi és 93 Edutusos, 

tehát összesen 151 hallgató 

jelentkezett. Az órák hétfőtől 

csütörtökig reggel 9.00-től 

12.30 óráig tartottak a Falk1 

Rendezvényközpontban. 

A programsorozat utolsó 

napján, pénteken került sor a 

vizsgákra, amelynek sikeres 

letételével 4 kredit pontot 

szerezhettek a hallgatók. 

A délelőtti előadások után az 

alábbi kulturális programo-

kat szerveztük a hallgatók-

nak: 

Üzleti Tudományok Főiskolája 

Alapítvány kuratóriumának a 

tagja. 

Bencsik János rámutatott, 

hogy a hosszú távú stratégiai 

tervezéssel biztosítható a 

térség fejlődésének elősegí-

tése, valamint a felsőoktatás-

ban a tudás fejlesztése. Eh-

hez kínál biztos bázist az 

A kormány a 2014. április 1-jei 

Magyar Közlönyben olvasha-

tó 1206/2014. (IV. 1.) kormány-

határozatban kiemelt jármű-

ipari központtá nyilvánította 

Tatabánya és Esztergom tér-

ségét, melyről szerdán tartot-

tak sajtótájékoztatót a Komá-

rom-Esztergom Megyei Ke-

reskedelmi és Iparkamará-

ban.  

A sajtótájékoztatón többek 

között jelen volt dr. Völner 

Pál, infrastruktúráért felelős 

államtitkár, Czunyiné dr. Ber-

talan Judit kormánymegbí-

zott, Bencsik János ország-

gyűlési képviselő, a parla-

ment gazdasági bizottságá-

nak tagja, valamint Popovics 

György, a megyei közgyűlés 

elnöke, a jogelőd Modern 

Edutus Főiskola nemrégiben 

átadott lézerlaboratóriuma, 

valamit az oktató-, és mérő-

szobák. A politikus szólt arról 

is, hogy kiemelt járműipari 

központtá nyilvánítással lehe-

tőség nyílik államilag támoga-

tott mérnök-hallgatói helyek 

létesítésére a főiskolán. 

Március utolsó hetében rendeztük meg a 19. Nemzetközi Hetet 

Az Edutus Főiskola műszaki fejlesztései is segítik az új járműipari központ 

eredményességét  
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EDUTUS FILMKULB 
 
Kéthetente csütörtökön 

filmklubbal várja a 

főiskola diákjait és az 

érdeklődőket. Részletek 

itt olvashatók. 

A résztvevő országok:  

Németország, Belgium, 

Portugália, Hollandia, Fran-

ciaország, Görögország, 

Törökország, Szlovákia. 

- Budapest városnézés ide-

genvezetővel 

 - Visegrádi palota, reneszánsz 

tornabemutatóval, csapatépí-

tő játékokkal és vacsorával 

egybekötve 

- Gödöllői Királyi Kastély meg-

tekintése 

- Széchenyi Termál Fürdő  

Pozitív visszajelzés érkezett 

az elszállásolással kapcsolat-

ban, mivel így a diákok köny-

nyen és gyorsan össze tudtak 

barátkozni egymással. Külön 

kiemelték a résztvevők a kur-

zusoknak helyet adó különle-

gesen szép helyszínt, mely-

hez foghatóban még nem 

volt részük.  
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http://edutus.hu/cikk/filmklub/
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Szerkesztőség és kiadó: 

Edutus Főiskola 

Elérhetőség:  

http://edutus.hu/ 

E-mail: 

marketing@edutus.hu 
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A World Robot Olympiad 

egy nemzetközi oktatási 

program, amely azzal a 

céllal jött létre, hogy meg-

könnyítse a fiatalok hozzá-

férését a természettudo-

mányos tárgyakhoz és mo-

tiválja őket egy mérnöki 

vagy informatikai szakma 

választására.   A WRO ver-

senyek ötvözik egy sport-

esemény izgalmát a LEGO 

Mindstorms robotok terve-

zésének, építésének és 

programozásának kihívásá-

val.  

A WRO legfontosabb jellemzőit így lehetne összefoglalni: 

- nemzetközi verseny 

- világszerte azonos feladatok 

- egy csapat két vagy három főből és egy csapatvezetőből 

áll 

- négy különböző korosztály (összesen 8 év fölött bárkinek) 

[Magyarországon egyelőre csak 2 korosztályban indul ver-

seny] 

- három versenykategória [Magyarországon egyelőre csak 

az egyikben indul verseny] 

- a magyarországi regionális forduló után a legjobb csapatok 

részt vehetnek a nemzetközi döntőn (2014-ben Moszkvá-

ban) 

További információt itt érhettek el. 

A World Robot Olympiad regionális versenyt hazánkban először a 

Tatabányai tagozatunkon rendezzük meg  

A Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján, a Harsányi János Főiskolán és az Edutus 

Főiskolán végzettek számára 2014. május 10-én, szombaton Tatabányán, a Főiskola 

„B” épületében (Béla király krt. 58.). 

Program: 

16:00-17:00 Érkezés, regisztráció 

17:00-19:00 Műsor: 

- Fordított CsÁ Show (beszélgetések sikeres végzett hallgatóinkkal) 

- MagaSztár Memoár 

- műszaki laborok megtekintése 

19:00 Pohárköszöntő 

19:00-20:00 Vacsora 

20:00-tól Zene, karaoke party 

Kapuzárás: 03:00 órakor. 

Online regisztráció ITT! 

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de szívesen fogadunk felajánlásokat, hoz-

zájárulásokat. Amennyiben lehetősége van az esemény támogatására, kérjük, az 

alumni@edutus.hu e-mail címen jelezze. 

A találkozóra minden kedves volt hallgatónkat szeretettel várjuk! 

A Főiskola Alumni találkozót szervez 2014. május 10-én 
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